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Förord 

Ett stort tack till min handledare och guide Martin Hugo som vägledde mig i mitt arbete 

på den slingrande vägen fram till slutet av denna uppsats. Jag vill också tacka de elever 

som gjorde denna uppsats möjlig och lärare som gjorde det möjligt för eleverna att ge 

mig deras tid. Tack, min underbara familj som har fått stå ut att fru, mamma har försvunnit 

i timmar bakom skärmen. 
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SAMMANFATTNING 
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Titel: Inflytande & delaktighet?  – ”Det är väl när man flyter in på lektionen…” 

En studie om elevers upplevelser av delaktighet, inflytande och lärande i sin utbildning på 

yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet. 

Antal sidor: 35 

 

Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande, delaktighet 

och lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om 

vilka elever som går denna inriktning. 

Studien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tretton elever från olika skolor och 

yrkesinriktningar. 

Studien bygger på fyra frågeställningar: 

 Hur upplever yrkesintroduktionseleven sitt inflytande på utbildningen? 

 Hur beskriver eleven sin delaktighet i utformandet av de individuella studieplanerna? 

 Hur beskriver eleven sitt eget lärande kopplat till valt yrkesområde? Mål/visioner? 

 Hur ser elevens förutsättningar ut på yrkesintroduktion? 

Resultatet visar att de elever som går på yrkesintroduktionen har olika funktionella svårigheter och 

en svår skoltid bakom sig. Det mest påfallande i studien var att elva elever av tretton inte visste 

innebörden av inflytande och delaktighet. Ingen av eleverna hade suttit ner med pedagoger och 

planerat sin utbildning efter deras behov utan det var styrt efter organisation. Endast en elev av 

tretton visste vad den individuella studieplanen var för något och hade varit delaktig i den. Elva 

elever hade inte en aning om den individuella studieplanen och vilka kurser de läste eller hur de låg 

till i de olika ämnena. Elevens mål med utbildningen var olika men övervägande var att de ville ut 

och börja arbeta. Studien visar också att eleverna skulle vilja ha inflytande i undervisningen i olika 

moment och beslut som omfattar deras APL/praktik.  
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1. Inledning 

Vad menas med inflytande? Och vad menas med delaktighet? Och på vilket sätt stärker man 

elever till att känna ansvar i sitt eget lärande? Jag har arbetat som yrkeslärare i snart sju år och 

dessa frågor har väckts under denna tid. Som lärare upplever man kanske att det är klart att 

eleverna har inflytande och är delaktiga men frågan är om eleven upplever det? Pratar elever och 

lärare samma språk när det gäller inflytande och delaktighet? Enligt Skolinspektionens (2015) 

undersökning Siris om elevers inflytande och delaktighet i sin utbildning, framkom det från 

gymnasieelever att i årskurs 2 upplever hälften av eleverna att de inte är delaktiga och har 

inflytande i sitt undervisningsinnehåll eller arbetssätt. Skolan styrs av olika lagar och planer som 

rektorer och lärare ska förhålla sig till. En av dem är FN:s konvention om barnets rättigheter på 

54 artiklar. Sverige är ett utav alla länder som har valt att förbinda sig till konventionen om barns 

rättigheter. Konventionens artikel 29 ligger som grund till våra styrdokument i skolan såsom 

skollag och läroplan (Barnkonventionen, 1989). I skollagen står det: 

Inflytande och samråd 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De 

ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 

och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som 

ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas 

och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt 

stödjas och underlättas (Riksdagen, 2016). 

Elevernas delaktighet och inflytande finns med i läroplanen för gymnasieskolan GY11 och ska 

vara en vågskål till de kunskapsmål eleverna ska uppnå: 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen.   

Mål:  

Skolans mål är att varje elev: 

 Aktivt övar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

(Skolverket, 2011a, s. 12). 

Jag tycker det är viktigt att elever ska få vara delaktiga och ha inflytande i deras utbildning. Men 

också få vara delaktiga i demokratiska processer för att kunna möta samhällets skyldigheter men 

också rättigheter som medborgare i Sverige. 

Den här studien avser att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande och 

delaktighet i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion i årskurs ett och två, och bilda en 

uppfattning om vilka elever som går denna inriktning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en historisk tillbakablick på gymnasieskolans utformning fram till idag. Det 

ges också en förklaring om centrala begrepp inom området. Efter detta följer en genomgång av 

tidigare forskning kring delaktighet och inflytande på introduktionsprogrammets inriktning 

Yrkesintroduktion. Avslutningsvis presenteras det teoretiska perspektiv jag haft i studien, det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) där vikten av kommunikation och samspel mellan elev 

och lärare är central för lärande. 

 

2.1 Tillbakablick Lgy-70-Gy11 
Läroplanen för gymnasiet 70 (Lgy-70) var revolutionerande på grund av att fackskolor, 

yrkesskolor och gymnasium slogs samman till att bli gymnasieskolan. Detta trädde i kraft 1 juli 

1971 och drevs av staten. Det var först 1994 som decentraliseringen skedde och kommunerna tog 

över ansvaret för gymnasieskolorna. I Skolverkets rapport om reformationen av gymnasieskolan, 

visar olika studier hur huvudmännen i kommunerna överlåter den mesta styrningen till rektorer 

och lärare. Lokala läroplaner framarbetades som inte alltid fungerade bra, på grund av att det 

saknades arbetsmetoder och tidsutrymme (Skolverket, 2000). 

Lgy-70 var en frivillig skolform vilket gäller än idag. Yrkesutbildningarna skulle innefatta praktik 

men det var, enligt Utbildningsutskottet UbU (1972:45) svårt att skaffa praktikplatser till 

eleverna, ett problem som fortfarande finns idag på olika yrkesutbildningar i Sverige. Man ville 

även att näringslivet skulle få ett större inflytande i yrkesutbildningen. Syftet med utbildningen 

var i stort sett densamma då som idag som förberedelse för yrkesverksamhet, fortsatta studier, 

personlig utveckling samt deltagande i samhällslivet. I Lgy-70 var yrkesutbildningarna 

yrkesförberedande och utbildningen var tvåårig. Yrkesämnenas andel av utbildningsinnehåll 

minskade i Lgy-70 om man tittar på de gamla yrkesskolorna som ofta innehöll lärlingsutbildning 

(Regeringen, 2011). Samhället förändras och skolan byter, förändrar läroplaner för att möta nya 

kunskapssyner på lärandet (Selghed, 2004). 

När läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf-94 kom, infördes en mer individualiserad syn 

på utbildning och valmöjligheter för eleven. Det blev program istället för linjer där samtliga 

program blev 3-åriga och gav allmän behörighet till högskolan, som inte fanns i Lgy-70 (Nylund, 

2013). Precis som i Lgy-70 så hade regeringen som mål att föra samman elevskikt för att öka 

förståelsen mellan elever som gick både yrkes- såväl som teoretiska program, man försökte bygga 

över mellan samhällsskikten. När Lpf-94 infördes ville man ytterligare föra utbildningarna närmre 

varandra (a.a.). När det gällde gränsdragningar i yrkesutgångar, som upplevdes problematiskt 

både i Lgy-70 och Lpf -94 och de verkade vila på förlegade traditioner och föreställningar. Man 

pratade då om att utbildningarna var studieförberedande eller yrkesinriktade (a.a.). Ett 

resonemang och synsätt som återspeglas i dagens gymnasiereform, GY11. 

Gy-11 är den senaste genomförda reformen, nu utgår man från examensmål, kursmål. Man har 

även bytt betygsystem till E, D, C, B, A. Det som skiljer är att de gymnasiegemensamma ämnena 

svenska, matematik, engelska, historia, samhällskunskap och naturkunskap ska styras av 

programmets examensmål. Det som Nylund (2013) bland annat lyfter fram, är de klyftor som 

läroplanerna Lgy-70 och Lpf -94 försökte bygga över de gällande samhällsskikt som upplevdes 

mellan de teoretiska och praktiska utbildningarna. Detta har istället i Gy-11 blivit en större klyfta, 

bland annat igenom att allt ska styras av examensmålen. Man kan här märka att yrkeseleverna får 

mindre förståelse i samhällsdebatter och allmän samhällsorientering eftersom dessa ämnen styrs 
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utav examensmålen (a.a.). Alltså alla kurser som eleven läser skall utgå från examensmålen för 

yrkesinriktningen, är det samhällskunskap så skall den utgå från till exempel restaurang och 

livsmedelsområden. 

 

2.2 Från individuella (IV) programmet till introduktionsprogrammet 

(IM) 
Dagens elever har arton nationella program att välja på gymnasiet, tolv yrkesprogram och sex 

högskoleförberedande program, alla ligger på tre år och är frivilliga att gå. För att ha behörighet 

att komma inpå ett nationellt program behöver eleven vara godkänd i svenska eller svenska som 

andra språk, engelska och matematik. För att komma in på ett yrkesprogram måste eleven ha 

godkända betyg i ytterligare fem ämnen, alltså sammanlagt åtta ämnen. Väljer eleven ett 

högskoleförberedande krävs det sammanlagt tolv ämnen att vara godkänd i (Skolverket, 2016b). 

År 1992/1993 började man erbjuda elever som inte uppfyllde behörighetskraven för ett nationellt 

program att läsa på ett individuellt program (IV). Denna elevgrupp saknade svenska, svenska som 

andra språk, matematik eller engelska. En del saknade ännu fler ämnen. Här kunde eleverna läsa 

upp sina betyg till godkänd, eller högre, för att söka in på ett nationellt program. För att 

övergången till ett nationellt program skulle underlättas, skulle eleverna på IV få tillgång till 

kurser som kunde tillgodoräknas på ett nationellt program. För att motivera eleverna skulle de 

även få börja med karaktärsämnena inom de nationella programmen. Delaktigheten i utbildningen 

skulle ske genom att eleven själv valde kurser efter behov och skolans organisation skulle inte få 

vara styrande i processen om vad eleven skulle få med sig (SOU 1997:107 s, 40). Här skulle man 

få praktik inom olika yrken, en chans att skaffa sig kontakter i arbetslivet och arbetslivserfarenhet. 

I oktober 1992 var det ungefär 10 500 ungdomar vilket motsvarade ungefär 5 procent som gick 

på ett individuellt program. Läsåret 1998/1999 hade siffran stigit till 17 000 elever, ungefär 8 

procent utav alla elever som då gick på IV och var det tredje största gymnasieprogrammet (SOU 

2000:39 s, 26). 

 

2.3 Gy 11, introduktionsprogrammet (IM). 
Alla kommuner är idag skyldiga att erbjuda introduktionsprogram till de elever som inte är 

godkända för ett nationellt program. År 2011 hände det mycket på gymnasiet, det genomfördes 

en stor reform där nya nationella program kom till och en del försvann. Nytt betygssystem 

infördes och från att alla tidigare varit högskoleförberedande, blev inte yrkesprogrammen 

högskoleförberedande per automatik; eleverna kan istället läsa ett utökat program för att få den 

behörigheten. För att bli behörig till gymnasieskolan i högskoleförberedande program krävs det 

godkända betyg i matematik, engelska, svenska eller svenska som andra språk samt nio andra 

ämnen. Det skiljer sig när det gäller yrkesprogrammen då eleven måste vara godkänd i matematik, 

engelska och svenska eller svenska som andra språk och fem andra ämnen (Skolverket, 2011b). 

När det gäller de elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns från och med 2011 

inriktningen introduktionsprogram (IM) som är ett samlat namn för fem olika inriktningar som 

eleverna kan välja: 

 Yrkesintroduktion (IMYRK) 

 Preparandutbildningen (IMPRE) 
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 Programinriktat individuellt val (IMPRO) 

 Språkintroduktion (IMSPR) 

 Individuellt alternativ (INIMD) (Skolverket, Stödmaterial 

introduktionsprogrammet, 2011b s, 4.) 

Vid införandet av GY 11 var det cirka 13 procent av eleverna som gick på ett 

introduktionsprogram. Enligt Skolverket (2015c) ökar andelen elever som inte har behörighet till 

ett nationellt gymnasieprogram. 

År 2015/2016 har det skett en ökning och man räknar med att nästan var femte elev, 18,5 procent 

som börjar första året på gymnasiet går på ett introduktionsprogram. En av orsakerna till att denna 

del ökar så markant är den invandring som skett under hösten 2015 som påverkar trycket på 

språkintroduktion på introduktionsprogrammet (Skolverket, 2015c). 

 

2.4 Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion 

Hösten 2014 gick 6000 elever på introduktionsprogrammets yrkesintroduktion i Sverige. 

Yrkesintroduktion vänder sig till de elever som inte har godkända betyg för att komma in på ett 

nationellt program men också elever från grundsärskolan kan gå på yrkesintroduktion om de vill 

och bedöms att kunna klara av utbildningen. I vissa fall kan en elev som är behörig till ett 

nationellt program med rektors beslut gå yrkesintroduktion (Skolverket, 2016a). Den står däremot 

inte öppen för att söka för de elever som ska söka språkintroduktion. Dessa elever kan söka 

yrkesintroduktion när eleverna gått färdigt språkintroduktion, förutsättningen är att de inte har 

fyllt 20 år (a.a.). 

Inriktningen yrkesintroduktion syftar till att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som ska 

underlätta för dem att etablera sig på arbetsmarknaden men också i de fall där eleven kanske vill 

studera vidare på ett yrkesprogram. Det finns olika inriktningar utifrån de yrkesutgångar som 

finns att gå på gymnasiet. På yrkesintroduktion finns det inga programstrukturer eller examensmål 

som riktlinjer. En individuell studieplan ska finnas för varje elev som ska formas efter deras behov 

och inte skolans organisation. Den blir väldigt central i elevens utbildning då utbildningen inte 

styrs utav program- eller examensmål. Utbildningen ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad 

undervisning inklusive arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik. Den kan innehålla delar eller 

hela kurser av karaktärsämnen, grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen som till 

exempel matematik, svenska, engelska, samhällskunskap (Skolverkets Stödmaterial 

introduktionsprogrammet, 2011b). I Skolverkets (2015e) undersökning om elevers 

yrkesintroduktion Elevröster om yrkesintroduktion som en väg till ett arbete, framkom flera 

faktorer som bidrog till att eleven hade en lyckad skolgång och arbete som utgång, två faktorer 

var bland annat: 

 

 Skräddarsydda utbildningar med hög grad av individanpassning underlättar 

elevernas väg till ett arbete. Utbildningen behöver anpassas efter var och en 

och eleverna behöver få vara med och påverka innehållet. 

 

 Att lära sig genom apl eller praktik under en längre period är betydelsefullt. 

Eleverna får lära sig under en lång tid på en arbetsplats och får en möjlighet att 

visa att de vill och kan. Detta ökar chanserna för att företagen vill anställa 

ungdomarna (a. a. s. 7). 
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2.4.1 Elevgruppen på yrkesintroduktion 

Elever som går yrkesintroduktion har mycket skilda behov och förutsättningar. De har inte 

godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, flertalet av dem har väldigt låga 

meritpoäng och stora kunskapsluckor från grundskolan. En del elever kommer från 

grundsärskolan och har grundsärskoleämnen med sig. Grundsärskolan är ett alternativ för de 

elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning. På yrkesintroduktion samlas det en grupp av elever som på ett eller annat 

sätt har svårigheter, väldigt dåligt självförtroende samt bär med sig en tung ryggsäck i form av 

negativa erfarenheter av skolan (Skolverket, 2015e). För en del elever kan tiden på 

yrkesintroduktion bli kort om de blir behöriga till ett nationellt program. För vissa elever blir 

yrkesintroduktion deras huvudsakliga gymnasieutbildning, för dessa kan en välutformad och 

organiserad utbildning möjliggöra deras chanser till att etablera sig på arbetsmarknaden (a.a.). 

  

2.4.2 Skolinspektionens granskning av yrkesintroduktion  

Skolinspektionen genomförde en granskning 2013 på tio kommunala skolor på 

yrkesintroduktionen och individuellt alternativ bland annat angående delaktighet och inflytande. 

Dessa punkter utgick inspektionen ifrån: 

 

 Planeras utbildningen så att den möter den enskilda elevens förutsättningar, 

behov och målsättningar? 

 Genomförs utbildningen så att eleven ges möjlighet att nå de individuellt 

uppsatta målen? (Skolinspektionen, 2013 s, 6). 

 

I granskningen framkom stora skillnader på utbildningskvalitén för dessa elever. På vissa skolor 

fungerade det mycket bra med den individuella utbildningen. Men det framkom också på vissa 

skolor stora brister i att eleverna inte får en utbildning utifrån sina individuella förutsättningar, 

behov eller mål. Nästan alla elever hade en individuell studieplan men långt ifrån alla kände till 

den, eller så var den inte korrekt, och det fanns de individuella studieplaner som inte stämde. Ett 

fåtal var delaktiga i utformandet utav studieplanerna. Trots små undervisningsgrupper 

undervisades inte eleverna efter förutsättningar, behov eller intresse, skälet till det uppgavs vara 

organisatoriska, som att eleverna inte skulle få håltimmar och för att fylla lärarnas tjänster. Alla 

hade små undervisningsgrupper men detta utnyttjades inte för att ge eleverna ett reellt inflytande 

över undervisningen, det var endast ett fåtal elever som kunde ge exempel på att eleverna, på ett 

systematiskt sätt var med i planeringen och genomförandet av undervisningen. Vilken 

organisation skolorna hade runt eleverna var väldigt olika. En del hade stor tillgång till yrkes- och 

studievägledare och upplevde där att vägledaren utgjorde ett stöd i motivation för fortsatta studier 

för eleverna. Det fanns flera elever som inte fick tillgång till elevhälsans kompetens. Elevhälsan 

spelar stor roll när det gäller stöd i elevernas utbildning och sociala situation. Det framkom istället 

att de var ett stöd till lärare och mentorer (Skolinspektionen, 2013). 

 

2.4.3 Utvecklingsbidrag att söka för huvudman 

År 2013 fick Skolverket i uppdrag från Regeringen att genomföra insatser för att bidra till 

utveckling av kvalitén på introduktionsprogrammets yrkesintroduktion i gymnasiet, där 

huvudmän ute i kommunerna kan söka medel för att utveckla denna inriktning. 

Utbildningen/inriktningen bedrivs på många olika sätt i alla kommunerna men de former som 

uppkommit i de fallstudier som gjorts så har det utkristalliserats tre sätt.  
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 Integrerat i ett nationellt yrkesprogram  

 Särskilda yrkesintroduktionsklasser  

 Individanpassat upplägg, detta sista alternativ är i regel inte sökbart för 

eleverna utan anpassade efter elevens önskemål och kartläggning efter 

elevens behov (Skolverket, 2016a, s. 8).  

 

2.5 Delaktighet och inflytande i gymnasieskolan 

2.5.1 Delaktighet 

I regeringens proposition (1998/99:115) framkom det tre övergripande mål som var av stor 

betydelse för att stärka ungdomar. Ett av målen var att det måste till insatser för att stärka 

ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet och att det skulle utgå från ungdomarnas egna 

tankar och ambitioner. Skolan skulle bli en arena där eleverna kan utveckla och värna demokrati 

både teoretiskt och i praktik. Skolan skulle också arbeta med att öka ungdomarnas förtroende för 

olika offentliga verksamheter. Hur kan delaktighet gestaltas i skolan? Det kan ske genom att de 

får vara med i demokratiska processer och göra sin röst hörd men också det faktum att tillägna 

sig kunskaper om samhället och veta vilka skyldigheter och rättigheter man har som medborgare 

i Sverige. I stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015, s. 13) har man 

presenterats Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. Den här modellen växte fram genom olika 

vetenskapliga studier och kan tydliggöra för elever och lärare vad delaktighet är, att vara del av 

något.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Figuren visar delaktighetens komplexitet indelad i sex områden, alla delarna är viktiga och påverkar 

varandra (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015, s. 13). 

Modellen är inte begränsad till en viss ålder eller aktivitet utan är mer allmän. Flera skolor 

använder denna delaktighetsmodell i sitt pedagogiska utvecklingsarbete och även på 

lärarutbildningar samt andra högre utbildningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). En 

annan modell om delaktighet som har utvecklats under åren är Harts (1992) Ladder of 
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participation, (se figur2) som på svenska heter delaktighetstege. Utifrån denna kan man diskutera 

i arbetslagen på skolorna graden av delaktighet och klargörande i olika sammanhang. Utifrån 

olika aktiviteter, initiativ och sammanhang kan man ta exempel att föra in på stegen för att få en 

tydligare bild av elevens delaktighet och inflytande (Skolverket, 2016d). 
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                                                                                                 Skenbar 

                     

                                                                                                 delaktighet 

 

 

 

 

Figur 2, Visar olika grader av delaktighet. Skolverket (2014)  

Hart (1992) menar att för att få en förståelse för demokratiskt deltagande och processer i olika 

sammanhang kan den kompetensen endast fås gradvis genom att praktisera den, den kan inte läras 

ut i teorin. Vidare lyfter han hur motivationen hos elever som viktig och att man tror på eleverna, 

eleverna kan mer om de har känslan av ägarskap i arbetet, att de har varit med och utformat sitt 

eget arbete: 
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Barnet tar initiativ och fattar beslut.  

Ex: Barn producerar sin egen skoltidning eller skolwebbplats.  

 
 
 

Vuxna har initierat situationen. Barnet deltar i beslutet.       

Ex: Barn tas med i planeringen av en ny skolgård.  

 

 
 

Barnet informerat om vad saken gäller och ges utrymme att yttra sig.  
Ex: Kommunen tar in barns åsikter i arbetet med ett nytt badhus  
 
 

 
Barnet informerat om vad saken gäller men ej aktivt.  

Ex: Kommunen använder några skolklasser för att sprida information om det 
nya badhuset.  

 
 

 Barnets närvaro symboliserar något man vill.  

Ex: Elever som publik vid en skoldebatt.  

 
 

 
Barnet fungerar som dekoration i ett syfte.  

Ex: En politiker låter sig fotograferas med ett barn i famnen.  
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Barnet fungerar som dekoration i ett syfte.  
•Ex: En politiker låter sig fotograferas med ett barn i 
famnen.  
 

Dekoration  
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Barnet deltar utan att veta sammanhang.  

Ex: Ett barn som inte kan läsa ikläds en T-shirt med en politisk slogan.  

 
 

 
  
  
Barnet deltar utan att veta sammanhang.  
•Ex: Ett barn som inte kan läsa ikläds en T-shirt med 
en politisk slogan.  
 
 

 
Barnet deltar utan att veta sammanhang.  
•Ex: Ett barn som inte kan läsa ikläds en T-shirt med 
en politisk slogan.  
 
 
 

Barn tar initiativ till ett projekt i syfte att lösa ett identifierat problem och får 

vuxna med sig på att lösa det.  
Ex: Tiden för grön gubbe förlängs efter det att barn påtalat att man inte hinner 
över.  
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Engagemang främjar motivation, som främjar kompetens, vilket i sin tur 

främjar motivation för ytterligare arbete (Hart, 1992, s. 5). 

2.5.2 Inflytande 

När det gäller inflytande handlar det om att främja elevens förmåga att ta eget ansvar och öka 

motivationen till att lära. Skolinspektionens (2015) senaste undersökning visade att eleverna 

upplever att de inte kan påverka sin skolsituation. I årskurs 9 är det 4 av 10 elever som upplever 

att de inte har inflytande och det var något högre på gymnasiet där 7 av 10 elever upplevde att de 

hade inflytande. Elevinflytande kan handla om att känna att man kan påverka innehållet i 

undervisningen, sin egen studieplan, läromedel, vilken arbetsform som kan användas och på 

vilket sätt en uppgift skall redovisas. Eleven har också rätt till formellt demokratiskt inflytande 

när det gäller arbetsmiljöfrågor på skolan och elevråd. Forskning pekar på att elever på gymnasiet 

tyvärr har lågt förtroende för klassråd som form för inflytande. Där behandlas sällan frågor som 

är i förbindelse med undervisning (Skolverket, 2015a). 

2.5.3 Individuella studieplaner 

Det finns inga nationella examensmål eller programstrukturer på introduktionsprogrammen. 

Istället har varje elev en individuell studieplan. Det är rektor som har huvudansvaret över att 

studieplanen upprättas. Här kan det se olika ut vem som genomför den med eleven, det kan vara 

mentor, elevvårdsteamet eller studie - och yrkesvägledaren. Studieplanen skall innehålla ämnen 

och kurser, när det ska ske, och andra eventuella stödåtgärder som eleven kanske är i behov av 

som kan gynna elevens kunskapsutveckling. Man ska ta hänsyn till elevens behov, intresse och 

utbildningens längd ska anpassas efter varje elev. När eleven är under 18 år ska studieplanen 

upprättas och utvärderas i samråd med vårdnadshavare (Skolverket, 2011c). Enligt regeringens 

gymnasieförordning kan man läsa vad som ska ingå i en individuell studieplan. 

Individuell studieplan 

7 § En elevs individuella studieplan ska, när det är aktuellt, 

innehålla uppgifter om 

- vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser eller 

ämnesområden som eleven har gjort, 

- huruvida eleven följer ett fullständigt eller utökat 

program, 

- vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, 

om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger 

utanför det fullständiga programmet, 

- huruvida eleven följer ett individuellt anpassat program och 

i så fall vilka kurser som har bytts ut, 

- huruvida eleven följer ett reducerat program och i vilken 

omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort, 

- elevens studier i grundskolans ämnen, och 

- andra insatser som är gynnsamma för elevens 

kunskapsutveckling och som är avsedda att ingå i utbildningen 

om eleven följer ett introduktionsprogram (Regeringskansliet 2010). 

 

2.6 Tidigare forskning 
I Nylunds (2013) avhandling analyseras utformningen av de gymnasiala yrkesutbildningarnas 

innehåll i relation till samhällets kontext med klassproblematiken som förgrund. Intervjuer med 

elever från fordonstekniskt program ligger som grund för att studera vad eleverna anser är viktig 
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kunskap. Fördomar som finns är att elever på yrkesinriktade program skulle vara mer 

ointresserade av allmänteoretiska ämnena, att eleverna då har en anledning att hoppa av 

gymnasiet. I studien antyds det istället att eleverna är mer intresserade av de allmänna ämnena än 

vad gymnasiereformen har gett plats till. Studien påvisar också att gymnasiereformen GY11 gjort 

en tydlig uppdelning av teoretiska och praktiska utgångar (a.a.). Detta kan göra att de inte erbjuds 

kunskap som är central för att förstå och kunna påverka samhällets utveckling som vi alla är en 

del av. En del i sammanhanget är också att eleverna riskerar att begränsas till 

programinriktningens examensmål och inte samhällsdebatter som sker i nutid, eftersom alla 

kurser skall utgå från examensmålen i respektive inriktning. Detta gör att de inte får de verktyg 

att möta, ifrågasätta och sätta in saker i större sammanhang. Yrkeselever utbildar sig ofta för ett 

direkt utträde i arbetslivet, och en underordnad maktposition i arbetslivet. Elevinflytandet har 

minskat och det är mer näringslivet som styr utbildningarna. Det är näringslivet som har stor 

påverkan av vad, vilka utbildningar, kurser som behövs för att täcka arbetsmarknadens behov. 

I en kunskapsöversikt Delaktighet i lärande (Skolverket, 2015b) har skolverket samlat aktuell 

forskning inom området. Utifrån forskningen har sambandet mellan elevens möjlighet till att 

uppleva delaktighet, inflytande i sitt lärande i skolan en stor påverkan, såväl på elevernas 

välmående och kunskapsresultat. De lyfter vidare att det är ett långsiktigt arbete och att lärarna 

måste ges möjlighet och förutsättningar för tid till planering och reflektion över verksamheten. 

 

Hatties (2014) ”Visible learning är en syntes av meta-analyser om vad som påverkar elevers 

skolresultat. Det är en sammanställning av evidensbaserad forskning om vad som egentligen 

gjorts ute i skolor, vad som fungerar och vad som gjort att elevers studieresultat förbättrats. Det 

gäller för skolan och pedagoger att skapa en trygg studiemiljö där man som pedagog signalerar 

att det inte finns dumma frågor utan man ska kunna lära sig av sina misstag. Då måste man som 

elev också vara delaktig i sitt lärande och veta vilket mål man är på väg till och hur man når dit. 

Feedback till eleven var en framgångsfaktor för att få eleven att bli delaktig i sitt lärande och se 

målen. Var är jag på väg? Vad är nästa steg? Hur går det för mig? Möllås (2009) belyser vissa 

framgångsfaktorer för att lyckas i sina studier som elev. I studien följdes två yrkesprogram med 

elva elever. Elevgruppen som avhandlingen inriktar sig på är de elever som av olika skäl bedöms 

vara i behov av stöd och hur dessa ungdomar upplever delaktighet i sitt lärande. Att vara delaktig 

i sin egen lärprocess och även i sociala sammanhang är avgörande för att kunna ta ansvar för sin 

egen kunskapsutveckling. Men för att det ska fungera krävs det ett väl fungerande samarbete 

mellan lärare, elev och mentor. I Hugos (2007) avhandling beskrivs elevers och lärares 

upplevelser och erfarenheter av IV programmet på gymnasiet. Under tre års tid följdes elever på 

IV programmet. Här framträdde elever som inte bar på positiva erfarenheter från grundskolan och 

hur det successivt byggdes upp relationer med lärare och andra elever som i sin tur ledde till en 

mer positiv syn på skolan, en förutsättning för att lärande kunde ske. Under första året framträdde 

tre avgörande faktorer som var avgörande för att inställningen till skolan förbättrades. Den första 

var mötet mellan lärare och elev och hur de blev bemötta utav lärarna. Den andra aspekten var 

vikten av att eleverna kände sig delaktiga och hur eleverna själva kunde påverka undervisningen, 

men också att eleverna kände att de krav som ställdes var uppnåbara. Den tredje aspekten var de 

praktiska inslag i arbetet, det praktiska görandet med tydliga arbetsmoment som de genomförde 

med tydliga mål.  

 

2.7 Lärandeteorier 

Skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett värdegrundsuppdrag där man som elev ska 

kunna öva och praktisera demokratiska processer. Dewey (1859–1952) var en pragmatisk filosof 
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och reformpedagog i Amerika och var en utav förgångsfigurerna som betonade vilken roll skolan 

har i samhället utifrån ett demokratiskt perspektiv (Dewey, 1997). Utbildningen ska forma bra 

samhällsmedborgare som ska kunna delta i samhället i olika demokratiska sammanhang. Enligt 

Dewey måste skolan hjälpa till att forma färdigheter som kan ge kompetens att möta samhällets 

krav. Att göra eleven delaktig i olika aktiviteter och att eleven får känna framgången som sin 

egen, att kunna påverka och det ger resultat är viktigt i processen. Dewey menade att genom att 

låta elever vara med och påverka sin utbildning skulle kontentan i nästa steg bli vuxna som kunde 

anpassa sig efter samhällets förändringar (a.a.). Han var också en förespråkare av 

individanpassning då alla elever har olika förutsättningar gällande kapacitet och mognad. Dysthe 

(2001) menar ur ett sociokulturellt perspektiv att motivation och engagemang är avgörande för 

ett lärande ska ske. I samhället finns motivationen invävd i samhällets förväntningar på ungdomar, 

när de upplever olika processer och att de fungerar tillsammans blir lärandet som sker, 

meningsfyllt och motiverande. I skolan är det viktigt att skapa en god lärmiljö och att eleverna får 

vara aktivt delaktiga. Detta kan ske genom att eleven upplever sig uppskattad i olika sammanhang 

både individuellt och att delta i grupp som ger motivation för fortsatt lärande (a.a.). 

Illeris (2007) uppfattar lärandet i tre olika dimensioner. Dessa tre dimensioner måste man ta 

hänsyn till om man ska försöka förstå eller analysera ett lärtillfälle eller följa en längre lärprocess. 

De tre dimensionerna kallar Illeris innehållsdimensionerna, drivkraftsdimensionerna och 

samspelsdimensionerna. Denna lärotriangel är inramad med samhället runt om, som i sin tur har 

avgörande betydelse för läromöjligheterna. Illeris menar att innehållsdimensionen är den del där 

den lärande utvecklar sin insikt, förståelse och kapacitet, alltså det som den lärande känner till, 

förstår och kan. Här tränar den lärande upp sina färdigheter, förhållningssätt för att bemöta och 

hantera livets olika utmaningar. I traditionell läroforskning är det denna del utav dimensionerna 

som är förknippad med det man vanligtvis benämner lärande. När det gäller drivkraftdimensionen 

består den utav den lärandes motivation, känslor och vilja. Att söka ny kunskap när man känner 

sig osäker, nyfiken eller har andra otillfredsställda behov, det är då den lärande kan tillägna sig 

nya färdigheter för att återskapa balansen. Innehållsdimensionen och drivkraftdimensionen jobbar 

samtidigt och får impulser från samspelsprocessen mellan den lärande och omgivningen. 

Samspelsprocessen handlar om den lärandes handling, kommunikation och samarbete med andra, 

som på så sätt kan utveckla sin egen socialitet det vill säga förmågan att engagera sig till exempel 

i sitt lärande och fungera i olika sociala sammanhang (a.a.). 

I ett sociokulturellt perspektiv tar Säljö (2000) upp vikten av sampel och dialog för lärande, i 

kommunikationen med andra blir vi delaktiga, och man lär sig sociala samspel som i sin tur gör 

att den enskilde agerar eller tänker: 

Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå 

bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och 

verksamhetssystem (Säljö, 2000, s. 151). 

I ett demokratiskt samhälle ställs det krav på att ta ställning i olika frågor som innebär exempelvis 

delaktighet och inflytande. Interaktionen med andra är grundtanken och är väsentlig för att lärande 

skapas och kan föras vidare (Säljö, 2000). 

Med denna bakgrund får du en överblick över gymnasiet och den relativt nya inriktningen 

yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet. Även begreppen som elevens delaktighet och 

inflytande har belysts på olika sätt. I nästa del kommer studiens syfte och metod att belysas. 
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3. Syfte och frågeställning 

 Hur upplever yrkesintroduktionseleven sitt inflytande på utbildningen? 

 Hur beskriver eleven sin delaktighet i utformandet av de individuella studieplanerna? 

 Hur beskriver eleven sitt eget lärande kopplat till valt yrkesområde? Mål/visioner?  

 Hur ser elevens förutsättningar ut på yrkesintroduktion? 

  

Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande, delaktighet 

och lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om 

vilka elever som går denna inriktning. 

Frågor som studien har för avsikt att besvara är följande: 
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4. Metod 

För att få svar på min frågeställning att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande 

och delaktighet i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning 

om vilka elever som går denna inriktning, valde jag kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för 

att uppnå syftet med studien. Kvalitativa studier kännetecknas av verbala formuleringar, skrivna 

eller uttalade och intervjuer används ofta i denna ansats (Bryman, 2002). 

4.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning anses lämpa sig för forskning där personliga upplevelser är i fokus.  Det är 

deras tolkningar av olika situationer och sammanhang som är intressanta då tolkningarna styr 

deras handlande. Människor uppfattar situationer olika och som forskare vill man sträva efter att 

beskriva och analysera de olika variationer som människor ger uttryck för. Vill man utveckla djup 

insikt i hur elever tänker och agera i olika sammanhang är valet av intervjuer en bra metod, trots 

att det endast är en mindre grupp som intervjuas (Carlström & Carlström-Hagman, 2007). 

Intervjun är ett samspel, en interaktion, mellan personer som medverkar. Den kvalitativa 

forskningsintervjun ska enligt Kvale och Brinkman (2014) försöka gripa informantens synvinkel 

på forskningsfrågan. Valet i studien är halvstrukturerade intervjuer, intervjuaren är då fri att 

formulera följdfrågor efter situationen. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag valt att göra halvstrukturerade 

intervjuer med tretton respondenter. Vid de halvstrukturerade intervjuerna har jag använt en 

frågeguide (Se bilaga 1). I intervjuguiden så är frågorna kopplade till min frågeställning. För att 

göra denna frågeguide måste intervjuaren vara väl inläst på ämnesområdet. I intervjuerna har jag 

strävat efter att följa intervjuguiden, men har också varit observant på respondentens svar som 

ibland medföljt att intervjuerna tagit lite olika vändningar. Alla intervjuer utformades inte lika 

utan frågeställningarna kom i olika ordning beroende på hur samtalet med respondenterna gick. 

Direkta frågor ställdes som rörde delaktighet och inflytande i utbildningen. Jag använde inledande 

frågor, uppföljnings och sonderingsfrågor för att få ett så utförligt svar som möjligt (Kvale, 

Brinkman, 2014). 

 4.2.1 Pilotintervjuer  

I arbetet med att välja frågeställning och tidsåtgång valde jag att genomföra två pilotintervjuer. 

Avsikten var att pröva hur frågeguiden stämde överens med mitt syfte med studien men också 

tidsåtgången. Urvalet av dessa två skedde först genom kontakt med rektor för att få samtycke för 

intervjuerna, sedan ställdes frågan till de elever som var närvarande vid detta tillfälle om de ville 

ställa upp på intervju. Vid intervjutillfällena informerades det om de etiska riktlinjerna som gäller 

vid forskning och eleverna gav även sitt samtycke till att intervjuerna fick användas i studien, om 

de skulle behövas. Efter genomförandet framkom det att frågeställningarna fungerade bra mot 

studiens syfte och pilot intervjuernas svar ligger också som underlag i studien. 

4.3 Intervjugenomförande  
Vid intervjun informerades respondenterna om sin frivilliga medverkan. Jag planerade in ett 

gymnasie i taget och årskurs ett börjades med på respektive skola. Alla intervjuer skedde på 

respondenternas egna skolor för att skapa en så naturlig och trygg miljö som möjligt för 

respondenterna. Intervjuerna genomfördes på vårterminen 2016. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades och alla ljudfiler har sparats på en hårddisk och ett externt minne. Att spela in 
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intervjuerna gör att jag som intervjuare mer utrymme att koncentrera mig på ämnet och energin i 

intervjun (Kvale, 2014). Intervjuerna skedde i ett avskilt rum och varade mellan 20–30 minuter. 

4.4 Urval 
Urvalet består av 2 gymnasieskolor inom en och samma kommun utifrån min egen kännedom var 

yrkesintroduktion fanns. Eftersom urvalet av skolor var ett bekvämlighetsval så minskar möjligen 

att kunna generalisera men resultatet kan fungera som pilotstudie för fortsatta studier inom ämnet 

(Bryman, 2002). Jag valde att göra min undersökning på olika gymnasieskolor på grund av att 

skolor kan förväntas organisera sin verksamhet på olika sätt för att bemöta elevernas behov, olika 

yrkesinriktningar, status på skolan och hur man arbetar med den sociala mångfalden. Kontakt 

både personlig och per telefon togs av mig för samtycke av rektorer för de gällande 

gymnasieinriktningarna. Kontakt med informanterna genomfördes med ett kort informationsmöte 

med dem på respektive skola. Jag bad också respektive lärare om hjälp om vilka elever som de 

upplevde skulle våga bli intervjuade. Jag träffade elever i grupp innan så de fick se mig och jag 

presenterade mig för dem. Efter mötet planerade jag in de som ville vara med på intervjuerna. 

Klasstorlekarna var inte mer än 6–12 stycken och alla elever var inte närvarande. Respondenterna 

varierade från årskurs ett och årskurs två. Alla elever var över femton år och hade inte en 

dokumenterad utvecklingsstörning alltså behövdes inte vårdnadshavares medgivande. 

Forskningen baseras på 13 st. elever från årskurs ett och två och åldrarna mellan sexton till 

tjugoett.   

4.5 Analys av data  
Jag har utgått från mitt syfte och frågeställning innan jag valde metod och följt Kvales (2014) fem 

steg i intervjuanalysen. Innan jag började kategorisera mina svar skrev jag ut materialet för att 

läsa igenom intervjuerna flertalet gånger innan jag började kategorisera dem. I databearbetningen 

försökte jag utifrån ett stort insamlat material finna mönster och betydelser i respondenternas svar. 

Den första är när respondenterna beskriver sina upplevelser och sin situation i skolan. Det andra 

steget är när respondenterna upptäcker under samtalets gång ordens innebörd som till exempel 

inflytande, att ordets innebörd ändrar mening under intervjun och tolkas som en form av 

självanalys hos respondenterna. I det tredje steget under intervjun frågade jag om det 

respondenten sa för att säkerställa att jag fattat rätt. Respondenten har då möjlighet att svara 

tillbaks att ” Det var så jag menade…” eller ” Nä, det var så här…” detta gjorde att det framkom 

svar från respondenterna som gjorde att jag kunde säkerställa vissa grundfrågor från min 

frågeställning. Vid ett tillfälle ändrade respondenten sitt svar och jag fick en annan ingångsvinkel 

till min fråga. Det fjärde steget var att jag skrev ut mina intervjuer och kodade och analyserade 

respondenternas uppfattningar kopplat till mina frågeställningar. Jag valde att berätta 

respondenternas upplevelser med deras egna ord, för att försöka återskapa respondenternas 

upplevelser och kunnande om olika begrepp. Det femte steget var att eventuellt göra en ny 

intervju. Att ge tillbaka intervju texten till respondenten så att denne kan ge sitt eget uttalande av 

tolkningarna som gjorts som en deltagarvalidering. Detta gjordes aldrig på grund av tidsbrist och 

respondenternas möjlighet att medverka (a.a.). Efter transkriberingen av intervjuerna framträdde 

tydliga mönster av vad respondenterna upplevt kopplat till mina frågeställningar. Dessa mönster 

sorterade jag i olika färger för att sortera och bilda en struktur av deras svar.  Vid transkriberingen 

har jag gjort upprepade avlyssningar av det inspelade materialet för att få en så noggrann utskrift 

som möjligt men också så jag kan bilda mig en tydligare uppfattning i verbala uttryck som 

respondenterna i olika sammanhang uttrycker. När kategoriseringen var klar fick jag fram sju 

kategorier som resultatet baseras på. De tretton respondenter som intervjuades kommer i studien 
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gå under fiktiva namn: Ali, Johan, Magnus, Sara, Anna, Maria, Peter, Gustav, Mohammed Ali, 

Refat, Reza, Sandra. 

4.6 Styrkor och svagheter i undersökningen 
Enligt Carlström & Carlström-Hagman (2007) så får inte validitet, reliabilitet och 

generaliseringsbarhet samma genomslagskraft i kvalitativ forskning. Därför ska jag belysa styrkor 

och svagheter i min forskning istället.  

Valet att intervjua och möta respondenterna i verkligheten är en styrka i forskningen, om enkäter 

skickats ut istället så har forskaren inte samma chans till följdfrågor och chansen till olika 

tolkningar hade minskat. Eftersom jag är relativt oerfaren intervjuare genomförde jag två 

pilotintervjuer för att stäva efter så stor noggrannhet som möjligt. Som intervjuare är det viktigt 

att medvetande göra vissa fallgropar som till exempel att hänga med i intervjun och följa upp 

intervjuerna med följdfrågor för att få en djupare insikt i respondenternas upplevelser (Kvale, 

2014). För att inte missa något i intervjudata spelades intervjuerna in för att säkra utskrifterna. I 

vilken utsträckning är då resultaten giltiga för det jag valt att forska om? Jag anser att mina 

forskarfrågor är anpassade för att ge svar på mitt syfte med studien. Man kan inte bortse från att 

mina egna tolkningar utav svaren som görs, påverkar resultaten. Jag kan inte heller veta om 

respondenterna ger ärliga svar i intervjuerna (Kvale, 2014). När det gäller generaliseringen i 

studien kan studien befästa annan forskning, undersökningar som skett på området, bland annat 

skolinspektionens rapport som tas upp i bakgrunden. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Informanterna behandlades konfidentiellt och allt material om och kring av informanterna 

arkiverades. Avidentifiering av informanterna har skett genom att ge dem olika namn i 

resultatdelen. Som forskare har man själv ansvaret för att den forskning som bedrivits är etiskt 

försvarbar, har god kvalitet och är moraliskt acceptabel och att man följer de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Kvale, 2014). 

I min forskning har jag strävat efter att följa svenska vetenskapsrådets principer och regler som 

gäller vid samhällsvetenskaplig forskning på följande sätt. När det gäller intervjuerna har 

informanterna fått information om att både skola och deras namn har avidentifierats. 

Informanterna kallas för olika namn i resultatet, även att det var frivilligt deltagande och att de 

kunde dra sig ur när som helst vid intervjutillfällena. Informanterna fick också veta att materialet 

inte kommer att användas för något annat än forskning. Förvaring och behandling av 

informanternas uppgifter skall hanteras på ett sådant sätt att informanternas integritet skyddas. 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag har i detta kapitel beskrivit min metod och vägt fördelar och nackdelar i studien kopplat till 

mitt syfte och frågeställning. I nästa kapitel presenterar jag resultatet där jag utgår från mina 

frågeställningar.  
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från de tretton intervjuer som genomfördes på gymnasiets 

inriktning yrkesintroduktion. De respondenter som intervjuades var från årskurs ett och två från 

olika yrkesinriktningar. Jag redovisar mitt resultat och uppfattningar om hur yrkesintroduktions 

elever upplever delaktighet och inflytande i utbildningen. Resultatet inleds med beskrivningar av 

elevernas trivsel, ålder, vilka klasser de går i, vilka svårigheter de upplever de har och därefter 

besvarar jag frågeställningarna:  

 Hur upplever yrkesintroduktionseleven sitt inflytande på utbildningen? 

 Hur beskriver eleven sin delaktighet i utformandet av de individuella studieplanerna? 

 Hur beskriver eleven sitt eget lärande kopplat till valt yrkesområde? Mål/visioner? 

 Hur ser elevens förutsättningar ut på yrkesintroduktion? 

I resultatredovisning har jag valt att ge respondenterna fingerade namn. Jag har även förkortat 

yrkesintroduktion till Yrk i resultatet och individuellt alternativ till IA. Jag har också valt i 

resultatet att frisera olika meningar genom att skriva […] vid dessa tillfällen. 

 

5.1 Elevers uppfattning om inflytande och delaktighet 

Elevernas uppfattningar om vad inflytande och delaktighet var varierade. En del elever uppfattade 

att det var att vara med på lektionen, några elever ansåg att det var att flyta in i gemenskapen i 

klassen. Den mest framträdande bilden som framkom i intervjuerna var att näst intill alla 

intervjuade elever kopplade inflytande till att kunna passa in i olika sammanhang. Dock var de 

osäkra över om de hade gett mig som intervjuare ”rätt” svar på min fråga och tittade frågande 

tillbaka när frågan kom. Någon elev kopplade inflytande och delaktighet till: 

”Det är typ om man är ny i en klass så kanske man försöker passa in där 

på något sätt, det är typ inflytande, alltså komma bra överens med dem. 

Det är inflytande för mig...” (Lars).  

Att komma i tid till lektionerna och att sköta sig i skolan var det några av eleverna som tyckte var 

inflytande. Någon elev tyckte att det var när man: 

”Det är väl när man flyter in på lektionen?” (Sandra). 

Flertalet av eleverna lyfte även ordningsaspekten, den framkom genom att eleven skulle 

förväntas att komma i tid till lektionen och sedan sköta sig, då skulle eleverna vara delaktiga 

och ha inflytande: 

 

”Ja, att man är med… eller komma i tid och sköta mig” (Peter)  

 

Det fanns även några som tyckte att man skulle vara aktiv på lektionerna: 

 



21 

 

”Att man är med… hänger med tänker jag. Att jag är med på vad jag 

ska göra” (Sara). 

 

En elev svarade att om man är delaktig och har inflytande i något så är man med och 

bestämmer. Någon elev ansåg att eleverna kunde vara delaktiga och ha inflytande på 

lektionerna, om man bara vill. En av eleverna säger exempelvis: 

 

”Ja, alltså… det finns stunder som jag skulle kunna ställa mig upp och 

försöka... till exempel på idrotten kan vi komma och säga förslag om 

vad vi vill göra. Sedan på mattelektionen är jag med ganska bra och är 

ganska duktig så jag bestämmer lite vad jag ska fortsätta med” (Peter). 

En annan elev upplevde att inflytande för honom kunde ha en positiv inverkan på klassen: 

”Att man kommer bra in i en grupp… tänka positivt även om det är 

tråkigt att försöka påverka de andra.” (Gustav). 

 

5.2 Vill eleverna ha delaktighet och inflytande? 
Flertalet av eleverna svarade att de skulle vilja ha inflytande i undervisningen i olika moment i 

kurserna. Även att kunna ha inflytande på valet av praktikplats som en del årskurs ettor och alla 

tvåor hade: 

”I tvåan går vi ut på praktik… då skulle jag vilja vara med och påverka 

valet om min praktikplats” (Gustav). 

 

Några av eleverna hade även själv valt att ordna praktikplats till sig och att deras mentor då senare 

säkerställt praktikplatsen ur arbetsmiljöperspektiv. När det gällde klassråd så var det ingen elev 

som svarade att de upplevde att de hade inflytande på sin utbildning genom klassråd. Bara ett fåtal 

elever hade klassråd men upplevde att engagemanget och intresse saknades hos klasskompisarna: 

 ”Vi har, men ingen är intresserad[...] ingen orkar ha det i klassen 

tyvärr” (Maria).  

En elev lyfte att de hade haft klassråd om schemaläggningen om för kort tid mellan Idrott och en 

annan lektion och att de inte hann byta om emellan. Någon återkoppling hade inte skett från 

skolledning av elevernas synpunkter. Större delen av eleverna hade inte klassråd eller hade varit 

med på det och en elev svarade: 

 ”Aldrig, vår lärare tyckte inte det var viktigt” (Mohamed Ali).  

Några elever upplevde att på sin förra skola, grundskolan hade de ofta klassråd: 

”Nej... det har vi inte haft på denna skola. Det hade vi mycket på min 

förra skola men jag vet inte... det är ju egentligen bra ju.… att man har 

det ju, liksom” (Anna). En elev svarade att: ” Ja, det skulle vara kul, att 

ta upp saker som vi kunde förbättra och så” (Lars). 

Det finns tillfällen som eleverna vill ha inflytande och vilja var delaktiga i sin 

undervisning. De vill gärna ha inflytande i val av praktikplats, när det gällde 
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klassråd var det inget större intresse av eleverna att genomföra det utan det 

saknades engagemang och intresse. Vid något tillfälle genomfördes klassråd och 

eleverna ville genom engagemang ändra på schemat men deras åsikter 

återkopplades inte av skolledning. 

 

5.3 Delaktighet i upprättandet av den individuella studieplanen 

På frågan om hur pass delaktiga eleverna varit i upprättandet av sin individuella studieplan, 

svarade elva av eleverna att de inte visste vad den individuella studieplanen var för något: 

Någon elev visste inte vad det var men upplevde nog att lärarna hade koll åt honom:  

 

” Nä det har jag inte... vad är det? De har nog papper... på det” (Johan). 

 

Nio elever visste inte vilka kurser de läste eller vad som skulle planeras inför nästa läsår förutom 

kärnämnena: 

 

” Nä jag vet inget... jag vet inte alls vilka kurser jag läst eller nått” 

(Refat).  

 

Två svarade att de hade varit lite delaktiga och de hade sett vilka kurser som de läste och de som 

var planerade. En av eleverna var också delaktig i vilka kurser som skulle planeras i årskurs tre: 

 

” Jag har bra koll på den... vi pratade om den på utvecklingssamtalet 

och kollade vilka kurser som skulle passa till nästa år” (Gustav). 

 

En del elever hade inte haft utvecklingssamtal på ett år och en elev förklarade att det var nog för 

att han hade varit ute på praktik hela tiden utan att gå mot några kursmål. 

 

5.4 Elevens vision med sin utbildning 
Eleverna svarade olika på vilka visioner eller mål de hade med utbildningen. Fyra ville läsa upp 

betygen till E och sedan läsa vidare på folkhögskola eller vuxenutbildningen. 

” Mitt mål är att läsa upp mina betyg, tror bara att det är svenska jag har 

kvar, sedan ska jag nog läsa mot folkhögskolan och så” (Peter). 

En elev ville spänna bågen mer och läsa på högskolan. 

” Jag vill läsa upp mina betyg och sedan läsa till förskolelärare” (Sara). 

Dessa mål och visioner var inget som eleverna och lärarna diskuterat när de börjat på utbildningen 

enligt eleverna. Detta var heller inte med under diskussionerna på utvecklingssamtalen. Sju 

stycken av eleverna ville skaffa ett jobb och komma igång med att arbeta. Två ville arbeta med 

det som yrkesinriktningen ger. 

”Att jag kommer ut med en utbildning och att jag kan börja jobba så 

snabbt som möjligt” (Gustav). 
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En av eleverna ville bara ut och arbeta men det spelade ingen roll vilket typ av arbete han arbetade 

med, det behövde inte vara yrkesinriktningen på utbildningen. 

”Skaffa jobb, kvittar var, bara skaffa jobb” (Mohammed Ali). 

Dessa elever hade heller inte pratat eller diskuterat med sina lärare om vilka mål och visioner de 

hade med utbildningen och utifrån detta samtal planerat elevens utbildning. 

Sammanfattningsvis så var målen ganska olika angående vad de ville med utbildningen. Men 

övervägande var att skaffa sig ett jobb och börja arbeta. 

 

5.5 Elevens lärande  

Tio av eleverna upplevde att de hade lärt sig mycket, men det mesta lärde de sig genom praktik 

och inte genom att vara på skolan. Kunskaperna som de upplevde att de hade lärt sig var mest att 

fungera ute på en arbetsplats. Inte några av eleverna gjorde Arbetsplatsförlagt lärande (APL) mot 

kursmål utan det var ren praktik. 

”Alltså, jag har lärt mig liksom att som att praktisera. […] lärt mig att 

ta ansvar liksom, jobba och bli bättre på det än vad jag kunde innan” 

(Anna). 

Någon hade svårt att reflektera över vad han lärt sig ute på praktiken, bara att han lärt sig mycket. 

”Mm, en hel del faktiskt. Jag har lärt mig väldigt mycket, men det svårt 

att säga vad… svårt!” (Lars). 

Några av eleverna hade inte varit ute på praktik under årskurs ett utan haft 

karaktärsämnen/moment på skolan. En elev upplevde att hon lärt sig mycket på praktiken som 

andra värden till exempel mötet med andra människor, kunna ta in de erfarenheter och göra det 

till en utveckling av sig själv. 

” Ja det är mycket man lärt sig på praktiken, det kommer nya saker och 

möjligheter hela tiden. Jag gillar praktiken det är två olika saker, man 

träffar nya människor hela tiden” (Maria). 

Två elever tyckte det var bra att lära sig moment inne på skolan och sedan gå ut och praktisera 

dem på praktikplatsen. En upplevde att den inte lärt sig något och ansåg att praktikplatsen som 

denne elev var på vid tillfället bara utnyttjade honom som fri arbetskraft. 

”Inte så mycket... På min praktik säger de att jag ska få erfarenhet men 

jag får bara flytta runt […] Känns inte som en bra erfarenhet, de 

använder mig typ som extra kraft eller sådär” (Mohammed Ali). 

Några av ettorna som intervjuades var ute på praktik nästan hela läsåret, tre dagar i veckan praktik 

och två dagar i skolan där de läste svenska, matematik och historia. Även Idrott och hälsa fanns 

på schemat dessa två dagar. Dessa elever hade bytt praktikplats några gånger under läsåret, dels 

för att pröva på en annan arbetsplats men också för att det inte hade varit kul eller så hade de haft 

stor frånvaro på praktikplatsen. Alla praktikplatser hade yrkesläraren på respektive inriktning 

ordnat för eleverna. 
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5.6 Elevernas förutsättningar 
Några elever berättade under samtalet att de hade vissa svårigheter i skolan med bland annat 

funktionsnedsättningar.  

”Det har varit lite fram och tillbaks liksom, det har blivit lite problem 

jag är inte så bra och har fått byta plats flera gånger, jag har ADHD och 

jag blir lite psyko och då blir det inte så bra.  Jag har fått lite extra på en 

restaurang och ska börja lite där istället för […]. Men jag kommer gå 

kvar på inriktningen. De försökte hjälpa mig med ny plats och på ny 

praktik men jag ville inte det, jag ville till restaurangen istället det andra 

är inte riktigt min grej” (Peter). 

En del elever hade språkförbristningar som gjorde att det ibland var svårt för dem att förstå vad 

som skulle ske i skolan. Det var även svårt för dem att förstå regler som finns i skolan och inom 

utbildningsväsendet.  

”Jag går andra året på yrkesprogrammet och ska ha ett år till. Men förra 

veckan hade jag samtal med rektorn och en kvinna som ansvarar för 

yrkesprogrammet. Hon sa till mig att jag inte skulle fortsätta mer, efter 

sommaren. så jag är lite besviken på det, jag går andra året och har ett år 

kvar, varför måste jag sluta? Varför får jag inte ta min examen? Jag var 

19 när jag började skolan och jag började läsa svenska när jag kom till 

Sverige och läst det i två år. Jag kämpar mycket, och förstår och kan 

prata svenska.”(Refat). 

Det fanns också de elever som upplevde skolan ganska jobbig och inte hittade orken för skolan. 

”Jag har knappt pluggat nått... om man säger så, från början pluggade 

jag ganska mycket i skolan men nu typ är jag inte med och jobbar, man 

kommer hit och chilla lite. Va, med klassen, kompisar, kollar filmer och 

när det är plugg så pluggar jag inte... fattar du? Man tröttnar, jag har 

ingen ork, inte just nu” (Sandra). 

Ingen av Yrk eleverna läste tillsammans med elever från inriktningens nationella program, till 

exempel matematik, historia eller yrkesämnen utan det skedde inom Yrk klassen eller tillsammans 

med IA eleverna. Några elever visste inte vad de gick för program eller inriktning. Några elever 

upplevde att de inte hade varit tillsammans med sina klasskamrater för att de bara hade varit ute 

på praktik hela tiden under första året. 

På yrkesintroduktion går det elever som har mycket skilda behov och förutsättningar. Av de elever 

som var med i intervjuerna fanns de elever med ADHD, stora språkförbristningar som gör att det 

kompliceras att förstå Sveriges skolsystem och samhällsstruktur. Det finns också elever som har 

stora svårigheter att motivera sig för att gå i skolan.  

 

 

 

 



25 

 

5.7 Resultatsammanfattning 
Överlag så trivdes de intervjuade eleverna som går på yrkesintroduktionen, även om första året 

hade varit stökig för en del. Gymnasieskolorna organiserar yrkesintroduktion olika med APL, det 

var bara praktik. Även de andra kurserna som fanns på yrkesinriktningarna var fasta och inte 

individualiserade, utan de var lika för alla eleverna. Ingen utav eleverna hade suttit ner med 

pedagoger och planerat upp sin utbildning efter deras behov utan det var styrt efter organisation. 

I gruppen av intervjuade elever på yrkesintroduktion så går det elever som har olika svårigheter 

som ADHD, språksvårigheter, motivation och en svår skoltid bakåt, detta gör att situationer kan 

uppstå som kan bli besvärliga för eleven. Ingen av eleverna läste kurser tillsammans med den 

nationella programinriktningen. Det mest påfallande var att endast två av 13 stycken intervjuade 

elever visste vad inflytande och delaktighet var och de andra svarade att man som elev ska passa 

in olika sammanhang. Eleverna skulle vilja ha inflytande i undervisningen i olika moment och 

även beslut som berör deras APL/praktik. Klassråd var det inte någon av eleverna som hade, enligt 

eleverna var det på grund av att läraren inte tyckte det var viktigt, svårt att klassen skulle dra jämt 

men det fanns också någon som tyckte det kunde vara ett bra forum till att kunna påverka. En elev 

av tretton visste vad den individuella planen var för något och hade varit delaktig med den. Elva 

elever hade inte en aning om den individuella studieplanen och vilka kurser de läste eller hur de 

låg till i de olika ämnena. Vilka mål eleverna hade med utbildningen var olika men övervägande 

var det att man ville ut och börja arbeta, några ville läsa upp grundskoleämnena.  
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6.Diskussion 

Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande och 

delaktighet i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion. I denna diskussion kommer jag 

inledningsvis diskutera metodval, etiska dilemman och min forskarroll i studien. Därefter 

diskuteras studiens resultat och knyts samman med tidigare forskning. Avslutningsvis reflekterar 

jag över forskningen som berör detta område, den som finns hittills men också framtida behov.  

6.1 Metoddiskussion 
Jag valde en kvalitativ metod för att komma åt elevernas erfarenheter och uppfattningar kring 

inflytande och delaktighet i sin utbildning. För att göra detta ville jag skapa en så lugn 

intervjusituation som möjligt där jag kunde ställa följdfrågor för att få djup i samtalen. Detta hade 

varit svårt att göra om eleverna hade fått en enkät att svara på. Essiasson och Gilljam (2009) 

beskriver intervjuareffekter, det vill säga att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer 

frågorna. Viktigt att nämna vid detta sammanhang är att jag intervjuade två elever som jag kände 

sedan tidigare men 11 respondenter hade jag ingen relation till. Men jag uppfattade inte att detta 

påverkade svaren de gav. Jag upplevde att de gärna pratade om sina liv i allmänt och inte så 

mycket kring intervjuämnet. Av tretton intervjuer var det bara två som visste vad inflytande och 

delaktighet var. En elev ändrade uppfattning under intervjuns gång. Tio elever visste inte ordens 

innebörd och utifrån detta blev det också ett mindre resultat än vad som väntat. Jag upplevde att 

de hade svårt att reflektera över sina tankar och åsikter. 

Valet av att intervjua årskurs ettor och tvåor tror jag var bra, dels för att ettorna eventuellt skulle 

planera sina år framöver, tvåorna som varit med ett år och även genomgått praktik och andra 

erfarenheter som är färska, men också att alla inte har förmågan att blicka tillbaks flera år för att 

kunna återberätta vad de har upplevt om jag till exempel valt årskurs treor. 

Urvalet av skolorna var ett bekvämlighetsval. Detta kompenserade jag med att välja olika skolor 

ur en och samma kommun och på så sett få en bild av hur denna kommuns 

yrkesintroduktionselever upplever inflytande och delaktighet i sin utbildning, men också att 

skaffa mig en bild av vilka elever som går på denna inriktning Jag kan inte generalisera svaren 

eleverna givit att detta resultat skulle gälla alla yrkesintroduktionselever.  

6.1.1 Min förförståelse 
Med min förförståelse som är yrkeslärare inom denna utbildning har jag en inblick om hur 

inflytandet och delaktigheten såg ut men inte elevernas upplevelser. Jag antog att eleverna hade 

mer kunskap om ordens innebörd i inflytande och delaktighet och deras rättighet att utöva 

innebörden av dessa begrepp. Min uppfattning var att de visste ordens innebörd men inte visste 

hur man kunde ha inflytande och hur kan kunde vara delaktig, vilket visade sig vara helt felaktigt. 

Under hela analysdelen har jag påmint mig om min egen förförståelse i resultatet så att den skall 

få så lite betydelse som möjligt av de tolkningarna jag gjort av intervjumaterialet. Jag har försökt 

att tolka och analysera materialet så nära elevernas egna uppfattningar som möjligt utifrån vad de 

har uttryckt i intervjuerna. 

6.2. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion och analys från resultatet och här kopplas även empirin 

samman med teorin och den tidigare forskningen. 
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Elevers uppfattning om inflytande och delaktighet  

I denna del av undersökningen fann jag svar som gjorde att jag inte fick det djup i intervjuerna 

som jag hade önskat. Eleverna visste inte riktigt vad begreppen betydde. Den mest framträdande 

bilden som framkom i intervjuerna var att näst intill alla intervjuade elever kopplade inflytande 

till att passa in i olika sammanhang, grupper, klassen och så vidare. Detta är tragiskt när man vet 

att dessa ungdomar snart ska vara ute i samhället och ska kunna vara delaktiga i demokratiska 

processer men då inte ens veta innebörden. Detta är ett misslyckande i skolan som inte gett dessa 

ungdomar grunder i att kunna förstå och agera i demokratiska processer och andra villkor som 

samhället sedan kommer att kräva dem, skyldigheter men också rättigheter. Enligt Dewey (1997) 

måste skolan hjälpa till att forma färdigheter som kan ge kompetens att möta samhällets krav. Att 

göra eleven delaktig i olika aktiviteter och att eleven får känna framgång som sin egen, är viktigt 

i processen. Dewey menade att genom att låta elever vara med och påverka sin utbildning skulle 

kontentan i nästa steg bli vuxna som kunde anpassa sig efter samhällets förändringar. 

Utbildningen ska forma bra samhällsmedborgare som ska kunna delta i samhället i olika 

demokratiska sammanhang. I Nylunds (2013) avhandling framkom den klassproblematik som 

blivit mer tydlig med den nya gymnasiereformen, det har blivit tydligare klasskillnader och frågan 

är vilken status har du som elev när du går på yrkesintroduktion? Och kan du inte ordens innebörd 

inflytande och delaktighet hur kan du då få en förståelse för att ifrågasätta saker och möjligen 

vara med och diskutera i olika sammanhang? Och även stärkas som människa? Även den del som 

eleverna skulle kunna vara med och påverka och ha inflytande om, ska idag styras av programråd 

på det nationella programmet där näringslivet skall vara med och påverka innehållet i kurserna. 

Skulle det kunna finnas ett programråd där yrkesintroduktionselever, näringsliv och skola skulle 

kunna sitta och planera tillsammans hur det skulle kunna se ut för en yrkesintroduktions elev?  

I regeringens proposition (1998/99:115) framkom det tre övergripande mål som var av stor 

betydelse för att stärka ungdomar. Ett av målen var att det måste till insatser för att stärka 

ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet och att det skulle utgå från ungdomarnas egna 

tankar och ambitioner. Skolan skulle bli en arena där eleverna kan utveckla och värna demokrati 

både teoretiskt och i praktik. Skolan skulle också arbeta med att öka ungdomarnas förtroende för 

olika offentliga verksamheter. Hur kan delaktighet gestaltas i skolan? Det kan ske genom att de 

får vara med i demokratiska processer och göra sin röst hörd men också det faktum att tillägna 

sig kunskaper om samhället och veta vilka skyldigheter och rättigheter man har som medborgare 

i Sverige. Detta var 1998, alltså 18 år sedan och det verkar som att det inte finns strukturer på 

skolorna i arbetet med delaktighet och inflytande som kunde” smittat” av sig till denna relativt 

nya inriktning. Kan skolan, samhället göra en investering i dessa ungdomar? Så slipper 

ungdomarna utanförskap, lidande och samhället gör en vinst att de möjligen slipper gå på bidrag? 

I Möllås (2009) åskådliggörs det vissa framgångsfaktorer för att lyckas i sina studier som elev. 

Elevgruppen liknar den som jag har i min studie och i en viktig del som framkom i avhandlingen 

handlade om att vara delaktig i sin egen lärprocess och även i sociala sammanhang är avgörande 

för att kunna ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling. 

Vill eleverna ha delaktighet och inflytande? 

När det gäller inflytande handlar det om att främja elevens förmåga att ta eget ansvar och öka 

motivationen till att lära. Elevinflytande kan handla om att känna att man kan påverka innehållet 

i undervisningen, sin egen studieplan, läromedel, vilken arbetsform som kan användas och på 

vilket sätt en uppgift skall redovisas. Eleven har också rätt till formellt demokratiskt inflytande 
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när det gäller arbetsmiljöfrågor på skolan och elevråd (Skolinspektionen, 2015). Under 

intervjuerna när frågan kom om när eleverna ville ha inflytande och vara delaktiga, så var det 

praktiken som var mest framträdande. Eleverna ville komma med förslag på var de vill göra 

praktiken och en del elever var delaktiga i anskaffandet av dessa platser. Klassråd som skulle 

kunna vara en del i att kunna påverka, upplevde eleverna att engagemang från klasskompisar och 

lärare var dåligt och de upplevde inte detta som något positivt. Klassråd skulle man ju kunna öva 

på demokratiska processer men det är också viktigt att bli hörd och känna att man påverkar. Vid 

ett tillfälle hade några elever lyft på ett klassråd om schemaläggningen att det var för lite tid 

mellan Idrott och en annan lektion och att de inte hann byta om emellan men inte fått någon 

respons på deras synpunkter från skolledning i form av schemaändring. Ger det motivation när 

man inte ens får någon respons på vad man skulle vilja ändra på? I ett demokratiskt samhälle 

ställs det krav på att ta ställning i olika frågor som innebär exempelvis delaktighet och inflytande. 

Interaktionen med andra är grundtanken och är väsentlig för att lärande skapas och kan föras 

vidare (Säljö, 2000). Det framkom även under intervjuerna att någon lärare inte tyckte det var 

viktigt att genomföra klassråd. Enligt Hart (1992) så utifrån engagemang så främjar det 

motivation, som främjar kompetens, vilket i sin tur främjar motivation för ytterligare arbete. Det 

måste vara ett prioriterat område att sätta motiverade lärare på yrkesintroduktionselever som kan 

inspirera, stödja, lära, leda och stärka elevers självbild och självförtroende.   

 

Delaktighet i upprättandet av den individuella studieplanen 

Eftersom det inte finns några nationella examensmål eller programstrukturer på 

introduktionsprogrammen så skall varje elev ha en individuell studieplan. Det är rektor som har 

huvudansvaret för att studieplanen upprättas. Här kan det se olika ut beroende på vem som 

genomför den med eleven, det kan vara mentor, elevvårdsteamet eller studie och yrkesvägledaren 

I studien var det elva stycken av tretton som inte visste var den individuella studieplanen vad för 

något och hade aldrig sett någon. Vissa hade inte haft något utvecklingssamtal och de visste inte 

heller vilka kurser de läste eller vad som skulle planeras inför nästa läsår. I Skolverkets rapport 

(2011, b) Framkom det flera faktorer som hade bidragit att eleverna hade lyckats med sina studier, 

det ena var skräddarsydda utbildningar som var individ anpassad och eleverna var delaktiga i 

framtagandet av sin utbildning. Om nu detta är en framgångsfaktor, varför tittar inte skolan på de 

goda exemplen och tar efter? År 2013 gjorde skolinspektionen en granskning utav tio kommunala 

skolor på yrkesintroduktionen och individuellt alternativ bland annat angående delaktighet och 

inflytande. Min undersökning går även helt i riktlinje med skolinspektionens rapport (2013). Där 

framkom på vissa skolor stora brister i att eleverna inte får en utbildning utifrån sina individuella 

förutsättningar, behov eller mål. Nästan alla elever hade en individuell studieplan men långt ifrån 

alla kände till den. Ett fåtal var delaktiga i utformandet utav studieplanerna (Skolinspektionen, 

2013). Och detta framträdde även i min undersökning. Tittar man på Harts delaktighets stege (se 

figur 2 s, 12) ligger den på skenbar delaktighet för eleverna i min studie. I detta sammanhang 

skulle jag sätta in elevens delaktighet i manipulation, skenbar delaktighet. Eleven deltar men vet 

inte sammanhanget, där eleven inte vet sina rättigheter och de blir heller inte informerade. Och 

ska jag koppla alla delar till Harts delaktighet stege (se figur 2 s, 12) som någon slags utvärdering 

av studiens resultat, så är stora delar av elevens upplevelser på skenbar delaktighet. Det finns 

mycket att utveckla och synliggöra både för skola, lärare och elev.  

 

Elevens vision med sin utbildning 

I undersökningen så framträdde det elever som hade mål eller visioner med sin utbildning som 

inte stämde överens med hur skolan ha organiserade utbildningen. Har man som elev ett mål att 
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läsa de teoretiska ämnena så är det ju inte massor av praktik som denne elev ska ha med sig i sin 

utbildning. Man kan visserligen läsa på vuxenutbildningen eller folkhögskola men skolan gör då 

att den vägen till målet blir längre. Jag tog upp innan i diskussionen om att dessa elever som går 

på denna inriktning kanske inte alltid har motivation, ork och lust. På detta sätt så gör skolan det 

inte enklare för dem, enklare för skolan men inte för eleven. Under utvecklingssamtalen 

diskuterades inte heller delaktighet och ha inflytande. Samspelsprocessen enligt Illeris (2007) 

handlar om elevens handling, kommunikation och samarbete med andra, som på så sätt kan 

utveckla sin egen socialitet det vill säga förmågan att engagera sig till exempel i sitt lärande och 

fungera i olika sociala sammanhang. Det handlar också om en innehållsdimension som är den del 

där den eleven utvecklar sin insikt, förståelse och kapacitet, alltså det som eleven känner till, 

förstår och kan. Här kan eleven träna upp sina färdigheter, förhållningssätt för att bemöta, hantera 

livets olika utmaningar. När det gäller drivkraftdimensionen består den utav elevens motivation, 

känslor och vilja (a.a.). Sju elever i undersökningen ville bara komma igång med att arbeta. Och 

det spelade ingen roll om vad de sysslade med. Det behövde alltså inte vara den inriktning som 

de gick på. Här känns det som det vore ett systemfel. När eleverna väljer så är det mot inriktningar 

till exempel, restaurang och livsmedel, teknik, fordon, barn och fritid och vård och omsorg. Vad 

är det för någon vits med att eleverna väljer inriktning när de uttrycker att det spelar inte spelar 

roll, bara de får jobba någonstans? Här speglar verkligen Nylunds (2013) avhandling av sig där 

yrkeselever ofta utbildar sig för ett direkt utträde i arbetslivet, och en underordnad maktposition 

i arbetslivet. 

 

Elevens lärande  

Tio av eleverna upplevde att de hade lärt sig mycket, men det mesta lärde de sig genom praktik 

och inte genom att vara på skolan. Kunskaperna som de upplevde att de hade lärt sig var mest att 

fungera ute på en arbetsplats. Inte några av eleverna gjorde Arbetsplatsförlagt lärande (APL) mot 

kursmål utan det var ren praktik. Varför går dessa elever inte mot kursmål och får med sig ett 

omdöme av deras förmågor? Visst, detta måste planeras i vilka kursmål, förmågor kan göras på 

praktikplatsen, läraren måste ha trepartssamtal med handledare och elev, och det måste följas upp. 

Det krävs alltså ett större arbete och eventuellt mer tid. Men eleven får med sig omdömen som 

kan leda till betyg för eleven, och man visar eleven att det inte bara är praktik utan det leder till 

något. Och en viktig bit är att man synliggör lärandet. Hattie (2014) lyfter fram för att lyckas i 

sina studier måste man som elev också vara delaktig i sitt lärande och veta vilket mål man är på 

väg och hur man når dit. Feedback till eleven var en framgångsfaktor för att få eleven att bli 

delaktig i sitt lärande och se målen. Var är jag på väg? Vad är nästa steg? Hur går det för mig? 

Detta blir tydligt i samtalen med handledare på praktikplatserna. Även här kopplar jag de tre steg 

till framgång som Hugo (2007) kom fram till i sin avhandling men särskilt i det praktiska görandet 

med tydliga arbetsmoment som de genomförde med tydliga mål. Enligt Dewey (1997) måste 

skolan hjälpa till att forma färdigheter som kan ge kompetens att möta samhällets krav. Att göra 

eleven delaktig i olika aktiviteter och att eleven får känna framgång som sin egen, är viktigt i 

processen. Enligt denna studie har de här skolorna en bit kvar att organisera och göra begreppen 

inflytande och delaktighet begripliga för eleven. Skolorna har ett uppdrag att vägleda dessa 

ungdomar till att synliggöra demokratiska processer, lära sig kunskaper om samhället och veta 

vilka skyldigheter och rättigheter man har som medborgare i Sverige. Det finns goda exempel där 

det fungerar men det gäller för skolledning och lärare att hitta verktyg och metoder för att detta 

arbete skall lyckas och ha det som ett prioriterat mål i verksamheten. Det måste finnas en 

organisation som är där för eleven och inte tvärtom, eleven i centrum och bygg därifrån. Att arbeta 

med dessa elever måste vara stor prioritet och det krävs lärare med stor kompetens. Jag undrar 

hur många förstelärare som arbetar med dessa elever? Både för att utveckla undervisningen och 
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organisationen men också för att ge status till dessa ungdomar. Om man ska se det ur ett 

samhällsperspektiv så är det för mig en självklarhet att satsa på dessa ungdomar nu, så de inte 

hamnar i utanförskap och eventuella tråkigheter i samhället och som kan i sin tur leda till att 

kostnaderna för dessa ungdomar i personligt lidande men också en kostnad för samhället i form 

av olika bidrag. Och då är vi där igen, hur pass delaktig är man då i samhället? Eller blir man bara 

en belastning? 

 

Elevens förutsättningar 

Under intervjuerna upplevde jag en öppenhet från dessa elever, hur de pratade om sina svårigheter 

med motivation, olika funktionsnedsättningar och andra familjerelaterade till att skolan gått som 

den har gjort. Under intervjuerna upplevde jag att dessa elever som går på yrkesintroduktion har 

många negativa skolerfarenheter och inte så mycket motivation för sitt skolarbete. Detta 

överensstämmer med Skolverkets beskrivning av de elever som går på yrkesintroduktion. De har 

inte godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, flertalet av dem har väldigt låga 

meritpoäng och stora kunskapsluckor från grundskolan. På yrkesintroduktion samlas det en grupp 

av elever som på ett eller annat sätt har svårigheter, väldigt dåligt självförtroende samt bär med 

sig en tung ryggsäck i form av negativa erfarenheter av skolan (Skolverket, 2015e). En del elever 

i undersökningen hade bristande språkfärdigheter som gjorde att det ibland var svårt i för dem att 

förstå vad som skulle ske i skolan. Det var även svårt för dem att förstå regler som finns i skolan 

och inom utbildningsväsendet. Här ställs det stora krav på kommunikation från lärare och övrig 

personal så att dessa elever förstår grunden i svenska samhället och skolväsendet så att de kan 

intrigeras smidigt in i svenska samhället. Ur ett sociokulturellt perspektiv tar Säljö (2000) upp 

vikten av sampel och dialog för lärande och att i kommunikationen med andra blir vi delaktiga, 

och man lär sig sociala samspel som i sin tur gör att den enskilde agerar eller tänker: 

Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå 

bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och 

verksamhetssystem. (Säljö, 2000, s. 151) 

I ett demokratiskt samhälle ställs det krav på att ta ställning i olika frågor som innebär exempelvis 

delaktighet och inflytande. Interaktionen med andra är grundtanken och är väsentlig för att lärande 

skapas och kan föras vidare (Säljö, 2000). I studien gällande motivation, fanns det elever som inte 

orkade ta tag i sina studier utan var mest i skolan för det sociala umgänget. Dysthe (2001) menar 

ur ett sociokulturellt perspektiv att motivation och engagemang är avgörande för ett lärande ska 

ske. I samhället finns motivationen invävd i samhällets förväntningar på ungdomar, när de 

upplever att olika platser fungerar tillsammans blir lärandet som då sker, meningsfyllt och 

motiverande. I skolan är det viktigt att skapa en god lärmiljö och att eleverna får vara aktivt 

delaktiga. Detta kan ske genom att eleven upplever sig uppskattad i olika sammanhang både 

individuellt och att delta i grupp som ger motivation för fortsatt lärande. Kan det vara så att en 

del elever har sjunkit så långt ner att de inte ser någon mening med att studera och ge sig själv en 

grund att stå på? Och hur skall då skolan kunna lyfta dessa elever? Om man tittar på att det går 

ca: 6000 elever på yrkesintroduktion idag, visserligen kan jag inte generalisera denna studies 

resultat till att detta skulle gälla alla skolor, men tillsammans med Skolinspektionens granskning 

(2013) så ger det en tydligare bild om vad som händer på skolorna i detta fall. Ska vi låta dessa 

elever gå ut i vuxenvärlden med denna bild av demokratiska processer som sker i samhället och 

som de förväntas vara delaktiga i? Vilka signaler skickar vuxenvärlden dessa elever? 
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6.3 Vidare forskning 
Uppsatsen har lyft fram och problematiserat elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande 

och delaktighet och sitt lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, och försökt bilda 

en uppfattning om vilka elever som går denna inriktning. För vidare forskning kan ytterligare 

studier visa på hur man kan arbeta med inflytande och delaktighet inom yrkesintroduktion och på 

så sätt uppnå bättre resultat för både elev, skola och samhälle. Vad behöver skolan göra för att 

skaffa tydliga strukturer i arbetet med inflytande och delaktighet för eleven? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande och 

delaktighet i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om 

vilka elever som går denna inriktning. 

Följd frågor: Vad menar du då? På vilket sätt? 

Allmänna frågor: 

 Vad heter du? 

 Vilken klass går du i? 

 Trivs du på gymnasiet?  

 Berätta lite om din tid på gymnasiet 

 Vilka mål och visioner har du med din utbildning? 

 Vad har du fått lärt dig på ditt yrkesområde? 

Delaktighet: 

 Vad tänker du på när jag säger delaktighet? 

 Är du delaktig? På vilket sätt? 

 På vilket sätt kan du vara delaktig i undervisningen?  

 Hur pass delaktig är du i din individuella studieplan? 

 

Inflytande: 

 Vad är inflytande för dig? (påverka, medverka) 

 Känner du att du kan påverka i klassrummet, kurser, utbildning, på vilket sätt?  

 Upplever du att du kan påverka undervisningen? Skolan, praktikplats. 

 När skulle du vilja påverka? I början av lektion, ny praktikplats, början av termin?   

 Brukar ni ha klassråd? Vad tar ni upp där? Vad bestämmer ni på klassråden? 

  

Avslutningsfråga: Är det något som du skulle vilja ta upp eller fråga mig om? 


