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Sammanfattning  

Den här uppsatsen har försökt ta reda på vilken inställning yrkeselever har till kärnämnet 

svenska, och vad anser är mest samt minst intressant med ämnet. I styrdokumenten står det att 

elever på yrkesprogram ska förberedas för studier på högskola/universitet, och den här 

uppsatsen ämnade ta reda på om det något som eleverna är intresserade av, eller vad de annars 

vill göra i framtiden. När eleverna i skolan väljer vad de ska lägga sitt fokus på har de säkert 

redan en åsikt om vad deras framtida arbetsgivare kan tänkas lägga vikt på vid anställning, 

men vad är det egentligen arbetsgivarna bryr sig mest om? Genom att utföra tre 

enkätundersökningar, en på en byggklass, en på en industriklass och en företagsenkät, fick jag 

fram de resultat som var av betydelse för min undersökning. Det visade sig att yrkeseleverna 

finner att ämnet svenska är relativt viktigt för dem, men att karaktärsämnena är ännu 

viktigare. Det som eleverna finner mest intressant är att kolla på film, medan det minst 

intressanta bland annat är att hålla muntliga föredrag och att arbeta med grammatik. Eleverna 

är även av den åsikten att deras framtida arbetsgivare lägger mest fokus på elevernas praktiska 

färdigheter vid anställning, men att det är bättre att ha ett godkänt betyg än icke godkänt 

eftersom ett icke godkänt betyg kan visa företagen att de inte kan läsa eller skriva. Företagen 

själva är av ungefär samma åsikt, och det är de praktiska färdigheterna som räknas mest. Ändå 

har betyg i ämnet svenska en viss påverkan vid anställning eftersom företagens anställda 

måste kunna förstå det skrivna språket när det gäller till exempelvis säkerhetsföreskrifter. 

Eleverna vill i framtiden inte studera vidare, utan efter studenten vill de ut och arbeta. En 

orsak till varför de valde yrkesprogram var för att de var garanterade arbete direkt efter 

studenten.  

 

Det som är viktigt är att svensklärarna tar till vara elevernas intresse och arbetar med 

programinfärgning. Genom infärgning skulle eleverna kunna finna svensklektioner mer 

intressant, och genom ett gott samarbete med företag och yrkeslärare hade ämnet svenska 

kunnat erhålla en högre status.  

 

 

Nyckelord: yrkeselever, kärnämnet svenska, programinfärgning, framtida arbetsgivare 
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1. Inledning  

Ungdomar som går på gymnasiet idag får uppleva den gymnasiereform som det togs beslut 

om 1991 och som infördes 1994. Med denna reform kom en ny läroplan, Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94), som innehöll nya kursplaner och betygskriterier. De 

förberedande yrkesutbildningarna som fanns inom gymnasieskolan var tänkta att ge en god 

grund för verksamhet inom vissa yrken, och eleverna skulle färdigutbildas ute i arbetslivet 

(SOU 2008:27). För yrkesprogrammen innebar den nya reformen ett tillägg av ett år på 

utbildningen i och med att alla nationella program skulle läsa samma kärnämnen, och i princip 

innebar det här att elever som eventuellt inte hade några planer på att studera vidare för att 

snabbare komma ut i arbetslivet, nu fick tillgodogöra sig samma kurser, i till exempelvis 

svenska, som de studiemotiverade (Hill
1
, 1998; SOU 2008:27). Dock menar Hellsten & 

Prieto
2
 (1998) att kärnämneskurserna är av för akademisk karaktär och att det inte gynnar 

yrkeselever.  

 

Både bygg- och industriprogrammens programmål konstaterar att eleverna skall kunna 

”kommunicera på svenska … med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier” 

(Skolverket (a)). Det här innebär att yrkeselever hade kunnat uppleva sina kärnämneslektioner 

som givande genom programinfärgning. Om elevernas framtida yrkesval verkligen hade fått 

anpassa kärnämnenas karaktär hade det gett pedagogiska fördelar som underlättar för eleverna 

att skapa ett sammanhang i sina kunskaper (Korp
3
, 2006). Dock fann Högberg 

4
i sin studie att 

en del elever på yrkesprogram ofta redan ser dem själva som till exempel byggare eller 

                                                           
1
 Universitetslektor och filosofie doktor vid Göteborgs Universitet:  

URL:http://www.ipd.gu.se/personal/margreth_hill/. Tillgänglig 2010-04-16.  
2
 Doktorand och professor i pedagogiskt arbete.  

URL:http://www.kms.ac/manadsblad/manadsblad_0710.pdf  

http://www.kau.se/forskning/forskdb?id=2248&to_do=show_researcher. Tillgänglig 2010-05-07. 
3
universitetslektor och filosofie doktor i pedagogik vid Högskolan Väst:   

URL:http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=5&id=3&page=hv_person.php&pers_

id=8928. Tillgänglig 2010-05-02.  
4
Doktorand vid Linköpings Universitet:        

URL:http://www.liu.se/searchstaff/?detailpage=true&advancedsearch=false&offset=0&uid=ronho53&displaye

dresults=.  Tillgänglig 2010-04-16.  
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svetsare, och att det här påverkar deras inställning till kärnämnena. Yrkeseleverna i Högbergs 

undersökning valde yrkesprogram för att slippa det teoretiska, och menade att kärnämnena 

hade kunnat vara mer intressanta om de var mer kopplade till deras gymnasieprogram. Hill 

(1998) menar att det finns två olika grupperingar av yrkeselever: de elever som är 

studiemotiverade eller de som är studietrötta. De studiemotiverade eleverna är de elever som, 

trots sitt yrkesinriktade programval, finner kärnämnena viktiga och dessutom har planer på att 

studera vidare. De studietrötta eleverna är de elever som helst av allt skulle vilja slippa att ha 

kärnämneslektioner helt och hållet, och i viss mån även yrkesteorin (s. 169). En del av 

eleverna uttryckte även att de satsade på ett godkänt betyg i ämnet svenska endast för att de 

var rädda för hur ett icke-godkänt betyg skulle se ut när de skulle söka arbete (Högberg, 

2010).  

 

När jag hösten 2008 var ute på VFU var jag på en västsvensk gymnasieskola och hade 

lektioner på yrkesförberedande program. Eleverna var engagerade i sina karaktärsämnen och 

pratade gott om dessa, medan de teoretiska ämnena verkade hamna i skymundan. Även om 

eleverna kom till svensklektionerna och med liten ansträngning gjorde det som de blev 

tillsagda att göra märkte jag att deras intresse låg någon annanstans. Men är det verkligen så 

att dagens gymnasieelever upplever kärnämnena som oviktiga för deras framtid? En fråga 

som jag funderar över är vilken inställning yrkeselever egentligen har till kärnämnet svenska. 

Yrkeselevers intresse bör ligga i deras karaktärsämne, och en motivering till varför eleverna 

inte finner de teoretiska ämnena lika intressanta kan vara att deras framtida arbetsgivare inte 

bryr sig om betygen i kärnämnena, utan att fokus vid en anställning istället ligger på den 

sökandes praktiska kunskaper. Men är det verkligen så? Väljer elevernas framtida 

arbetsgivare ut vilka betyg/färdigheter som han/hon finner intressanta, och vilka 

betyg/färdigheter är det i så fall som har störst betydelse vid en anställning?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt från tidigare forskning ämnar den här uppsatsen försöka ta reda på vilken 

inställning elever i två separata yrkesförberedande klasser på en västsvensk gymnasieskola 

har till kärnämnet svenska. Elever på yrkesförberedande program får även behörighet till 

högskola/universitet, men vilket betyg inriktar sig eleverna på? Även elevernas uppfattning 
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om hur deras blivande arbetsgivare ser på betyg i svenska är av intresse, samt att försöka ta 

reda på vad framtida arbetsgivare lägger fokus på vid anställningstillfället eftersom det inte 

har uppmärksammats i tidigare forskning.  

 

Uppsatsens frågeställningar lyder:  

 Vad inom ämnet svenska anser eleverna är mest utvecklande/minst utvecklande? 

 Vad är elevernas framtidsplaner?  

 Vad tror eleverna att deras framtida arbetsgivare lägger störst betydelse på vid 

anställning, och vad tittar framtida arbetsgivare på vid anställningstillfälle?  

1.2 Disposition  

Uppsatsens första del består av metodkapitlet. Här beskrivs hur jag har valt mitt 

undersökningssätt, vilket material det är som har använts, vilka urval jag har gjort och även 

vilka bortfallen blev.  Under rubriken Litteraturgenomgång behandlar jag bland annat den 

forskning som har gjorts på uppsatsens aktuella område, och efter litteraturgenomgången 

kommer uppsatsens resultatdel där de båda enkätundersökningarna redovisas och även 

analyseras. Uppsatsens sista del består av en diskussion kring uppsatsens valda 

syfte/frågeställningar kopplat till undersökningens resultat samt tidigare forskning.  Även en 

metoddiskussion och en didaktisk implikation finns med i diskussionsavsnittet.  
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2. Metod  

2.1 Val av metod  

För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att genomföra 

enkätundersökningar bland andraårselever på gymnasiets yrkesförberedande program (se 

bilaga 1), och även bland företag (se bilaga 2).  Enkäternas frågor är operationaliserade utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar (se 1.2). De företag som valdes ut har fått svara på en 

postenkät medan eleverna fick svara på en gruppenkät (Ejlertsson, 2005).  

 

Jag valde att använda mig av enkätundersökningar för att det är utmärkt att använda om man 

vill fråga ett relativt stort urval i relation till den tid man har på sig (Ejlertsson, 2005). 

Eftersom jag ville ha minst två klassers åsikter om deras inställning hade kvalitativa intervjuer 

tagit alldeles för lång tid. Jag är medveten om att en enkät kan ses på som ett mindre bra sätt 

att få kunskap om personers inställningar (Johansson & Svedner, 2001), men samtidigt var jag 

rädd för att eventuella intervjuer skulle kunna bli påverkade av mig som intervjuare. Den så 

kallade intervjuareffekten (Patel & Davidsson, 2003) hade kunnat förekomma vid 

elevintervjuer eftersom jag är tidigare känd för eleverna genom VFU.  Även om det bara är 20 

företag som har frågats anser jag att en enkät var det bästa sättet, och på liknande sätt handlar 

det här om tiden och intervjuareffekten. Vid eventuella intervjuer hade företagen kunnat bli 

påverkade av min ställning som blivande svensklärare och på så sätt svara som de tror att jag 

vill att dem ska svara (Johansson & Svedner, 2001).  

2.1.1 Elevenkäter 

Eleverna kontaktades på skolan där de fick en papperskopia att fylla i under tiden som jag var 

där, och av praktiska skäl genomfördes undersökningen på en av deras svensklektioner. 

Eleverna fick vara anonyma i sina enkäter eftersom undersökningen inte ämnade utmynna i 

djupintervjuer. Själva elevenkäten var standardiserad och hade inslag av en låg grad av 

strukturering. Detta innebär att i enkäten fanns det frågor som hade fasta svarsalternativ 

blandat med frågor som öppnade upp för mer svarsutrymme (Patel & Davidsson, 2003:72).  
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2.1.2 Företagsenkäten 

Enkäten som skickades ut till företagen var även de standardiserade med några frågor där det 

gavs chans till att utveckla sina svar. Enkäterna skickades via post eftersom de personer som 

enkäten var riktad mot inte alltid sitter på sina kontor, och på grund av bland annat tidsbrist 

kunde inga personliga intervjuer genomföras. Med enkäten skickades ett frankerat kuvert 

adresserat till mig, allt för att undvika att de inte skulle ta min undersökning seriös och 

dessutom för att öka svarschansen.  

2.2 Dataanalys  

De båda enkäternas svar analyserades efter inspiration av hermeneutiken. En hermeneutisk 

forskare ska pendla mellan helhet och del (Patel & Davidsson, 2003); och det här inspirerades 

jag av när jag i elevernas och företagens enkätsvar försökte hitta svar som i sin tur kunde 

kopplas till tidigare forskning. Den tidigare forskningen blev i den här uppsatsen min 

förförståelse som jag sedan använde för att med hjälp av enkätsvaren försöka skapa en helhet 

(slutsats) (Ericsson, 2010:4 mars). Den tidigare forskningen kunde även förstås bättre genom 

att den kopplades till enkäterna som beskrev hur verkligheten är nu, och det här medförde att 

en hermeneutisk cirkel kunde användas som inspiration (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

2.3 Urval 

2.3.1 Yrkesklasserna 

De två klasser som var med i elevundersökningen valdes ut enligt ett bekvämlighetsurval 

(Lagergren, 2010:1 mars). Att det blev ett bekvämlighetsurval beror på elevernas 

tillgänglighet vid tidpunkten för undersökningen. Dessa två klasser har ännu inte gått ut på 

någon praktik och fanns tillgängliga på den västsvenska gymnasieskola som de går på. Jag 

gick ut med de kvalitativa enkäterna på en av deras svensklektioner, för att det är oftast då 

som eleverna är samlade i helklass. Klasserna som valdes ut var en byggklass om 25 elever 

och en industriklass på 15 elever.  

2.3.2 Företagen  

De framtida arbetsgivarna kontaktades via mail eftersom det är svårt att personligen besöka 

alla de arbetsledare/personalansvariga som behövts för att få ett bra underlag, och dessutom är 

det svårt att få till stånd möten med arbetschefer eftersom de inte bara har arbetsuppgifter som 
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betyder att de befinner sig på kontoret. De arbetsgivare som har kontaktas är slumpmässiga 

såtillvida att företagen inte specificerades efter annat än bransch: bygg- och 

industribranschen.  

2.4 Forskningsetiska principer 

När empiriskt material i form av enkäter ska samlas in krävs det att man som författare tar 

hänsyn till de forskningsetiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra principer 

som bör eftersträvas för att en forskning ska anses som etisk korrekt. Först och främst ska de 

som fyller i enkäten informeras om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Det här gjordes i 

elevenkäten när jag innan eleverna fyllde i enkäten gick igenom syftet med min undersökning. 

Jag ansåg inte att undersökningens utfall skulle förändras om eleverna fick tillgång till syftet 

med min forskning och informerade därför eleverna om vad mitt arbete skulle komma att 

handla om. Den andra principen handlar om att man som deltagare ska ge sitt samtycke för att 

deltaga. Elevernas samtycke inskaffades muntligt när enkäten delades ut och ingen angav att 

de inte ville delta. Enkäten till företagen skickades ut via postenkät och i och med att 

företagen svarade erhöll jag även deras samtycke. Eleverna informerades även om att deras 

deltagande var frivilligt och absolut inte obligatoriskt, och att de när som helst kunde välja att 

avbryta. Kravet om konfidentialitet uppfylldes genom att eleverna men även företagen inte 

fyllde i vilka de var, jag hade därför ingen chans att identifiera enskilda elever eller företag 

utifrån deras enkätsvar. Skolan som eleverna går på nämns inte med namn och staden den 

ligger i nämns inte heller; allt för att förhindra att någon elev eller företag skulle kunna 

identifieras. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att enkätsvaren endast används 

för min forskning och aldrig kommer att utlånas eller användas för kommersiellt bruk.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Enkäternas validitet har fastställts genom att jag med mitt syfte och frågeställningar, men 

även med tidigare forskning (Hill, 1998; Högberg 2010), i åtanke operationaliserade fram 

kategorier: elevernas gymnasieval, kärnämnet svenska och deras framtid. Ur dessa kategorier 

formulerade jag därefter frågor som skulle besvara mina frågeställningar. Genom att 

ytterligare stärka den så kallade innehållsvaliditeten (Patel & Davidson, 2003:100) har 

enkäterna tagits fram i arbete med mina handledare, och de har testats på min handledargrupp 
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för att få ytterligare kommentarer. För att säkerställa resultatens tillförlitlighet har jag noga 

kollat igenom enkäterna och antecknat dess resultat tre gånger. Jag har även vid tillfället för 

elevenkäten gått igenom enkäten och syftet med elevernas deltagande. Eleverna fick därefter 

själva läsa igenom missivbrevet och genomföra enkäten utan min inblandning. Fråga 12 i 

enkäten fick ett bortfall på 22 % och den frågade efter vad eleverna trodde vilka färdigheter 

deras framtida arbetsgivare kan komma att titta mest på vid anställning (se 2.4.2). Även sista 

frågan i enkäten fick ett bortfall, 19 %. Den här frågan behandlade elevernas framtidsplaner 

(se 2.4.2). När det gäller företagsenkäten fick även de läsa igenom vad enkäten handlade om 

innan de fyllde i den och här var det helt utan min personliga inblandning eftersom enkäten 

skickades via post. Det interna bortfallet i företagsenkäten blev att ett företag missuppfattade 

en fråga, nämligen fråga 3.  

2.6 Bortfall  

2.6.1 Externa bortfall  

Antal deltagande elever i enkätundersökningen blev 31 elever, där 20 går i byggklassen och 

11 elever i industriklassen. Att merparten av de deltagande eleverna går i byggklassen kan 

förklaras av att det i den klassen går 10 fler elever än i industriklassen. När eleverna skulle 

fylla i enkäterna saknades fem elever från byggklassen och dessa elever har, enligt deras 

svensklärare, en tendens att inte gå på lektionerna. I industriklassen fyllde 11 elever i enkäten, 

och de resterande fyra eleverna i klassen var inte där. Totalt blev det externa bortfallet i 

elevundersökningen 9 elever och svarsfrekvensen blev således 77,5 %.  

 

Av de 20 framtida arbetsgivare som kontaktades via en postenkät var det 10 företag som 

svarade på första utskicket. Efter ett påminnelsebrev (se bilaga 3) till de övriga 10 fick jag in 

ytterligare sex enkäter, vilket ledde till en total svarsfrekvens på 80 %. Av de fyra företag som 

inte svarade var två inom industribranschen och två inom byggbranschen. 

2.6.2 Interna bortfall  

När det gäller elevenkäten (se bilaga 1) var det några enstaka frågor som några av eleverna av 

okänd anledning valde att inte svara på. En elev i industriklassen svarade inte på fråga 10 

medan övriga 30 elever gjorde det. Fråga 12 i enkäten besvarades inte av fyra byggelever och 
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tre industrielever, ett bortfall på 22 %. Den frågan frågade efter vad eleverna trodde vilka 

färdigheter deras framtida arbetsgivare kan komma att titta mest på vid anställning. Att 

eleverna inte svarade kan bero antingen på att de inte har någon åsikt om detta eller att de inte 

orkade skriva något. Sista frågan i enkäten, fråga 15, hade även den ett bortfall. Det var fyra 

elever från byggklassen och två elever från industriklassen som valde att inte svara på denna 

fråga, ett bortfall på 19 %. Fråga 15 frågade eleverna om deras framtida planer och att vissa 

elever inte svarade på denna fråga kan bero på att de inte har någon idé om sin framtid eller 

inte vet hur de ska uttrycka sig kring den.  

 

Företagen som svarade på enkäten var bra på att inte välja bort frågor. Det var ett enda företag 

som missförstod en fråga och det var fråga 3: Vilka yrken anställer ert företag till? Företaget 

som är inom industribranschen skrev ”[f]ör närvarande inga anställningar”. Den person som 

svarade har av någon anledning missförstått frågan och inte angett de yrken som eleverna kan 

få arbete som.  
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3. Litteraturgenomgång  

Under den här rubriken kommer jag först att presentera avhandlingar som har med 

yrkeselever, kärnämnen, yrkeselevers gymnasieval och högre utbildning att göra. Den tidigare 

forskningen kommer att presenteras under tre olika rubriker. Den första är Yrkeselever och 

kärnämnena. Här diskuteras det kring hur yrkeselever känner kring sina kärnämnen och vad 

som skulle kunna hjälpa yrkeselever att finna kärnämnen mer nyttiga. Under den andra 

rubriken, Elevers val av gymnasieprogram, avhandlas det hur yrkeselever tänkte när de valde 

att gå ett yrkesförberedande gymnasieprogram och även vilka faktorer som kan ha spelat in. 

Under den tredje och sista rubriken, Högre utbildning, diskuteras det kring vilka 

gymnasieelever det är som väljer att studera vidare efter avslutad gymnasieskolgång, och hur 

skolelever tänker kring att studera vidare. Efter redovisningen av tidigare forskning kommer 

en kort sammanfattning av den kopplad till mitt syfte och mina frågeställningar. Även 

kärnämnet svenska kommer att presenteras i form av en kort historisk genomgång och 

dessutom redovisas det hur svenskämnet är beskrivet enligt styrdokumenten.  

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Yrkeselever och kärnämnena 

1998 genomförde Margreth Hill en undersökning bland elever i tre yrkesförberedande 

gymnasieklasser. Hill ville bland annat undersöka hur eleverna upplevt sina gymnasieår, hur 

de värderade undervisningen och vilken effekt undervisningen hade på eleverna. De program 

som Hill valde att följa i undersökningen var industriprogrammet, ett kombinerat industri- och 

naturvetenskapsprogram samt ett livsmedelsprogram. I sin avhandling påpekar Hill att 

svenskämnet, trots att det är ett centralt ämne, inte brukar vara ett omtyckt sådant hos 

industrielever. Hill anser att det kan bero på att svenska är ett ämne som brukar väcka starka 

känslor eftersom det utmanar elevernas identitet genom att låta dem tala inför andra, skriva 

uppsatser med personligt innehåll, och dessutom skall eleverna ta ställning till andras världar i 

form av till exempelvis romaner (s.183). Hon menar även att det finns två ”sociala 

representationer” (s.183) av kärnämnenas roll i skolan och i livet: instrumentell och 

nyttoaspekten. I den första läser man för att få ett betyg och skolarbetet blir här som ett arbete: 

arbetet skall utföras och det står man ut med, och har man tur får man lite personlig 
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behållning. I den andra representationen anser man att kunskaperna måste kunna användas till 

något. De elever som inte kan koppla ämnet till sin egen verklighet avfärdar det, och håller sig 

passiva. År 2000 kom Skolverket ut med en analys som visade att yrkeselever har svårt för 

kärnämnen och en anledning var att de hade svårt att se fördelen. Eleverna påpekade även att 

de inte kunde se hur kunskaperna de fick via kärnämnena kundes användas till deras fördel i 

arbetslivet (SOU 2008:27). Även Carlsson, filosofie doktor i pedagogik och för närvarande 

rektor för Häverögymnasiet
5
, (2001) fann i sin avhandling att elever på yrkesprogram har 

svårt att förstå nyttoaspekten av kärnämnena, och att de ämnen som upplevdes som mest 

intressant var de praktiska. Till skillnad från Hills och Carlssons elever fann Högberg (2010) i 

sin avhandling att en del elever på yrkesprogram kunde se nyttan med vissa kärnämnen. De 

uttryckte bland annat att ämnet svenska var bra att ha för att lära sig skriva jobbansökningar.  

 

Ett sätt för eleverna att finna kärnämnena nyttiga är via programinfärgning.  Det här innebär 

en samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen, och i programråden för bygg- och 

industriprogrammen står det att programinfärgning är nödvändig för att kunna ge eleverna en 

chans att utveckla den kombination av kompetens som arbetslivet efterfrågar (Skolverket (a)). 

2006 kom Helena Korp ut med sin avhandling Lika chanser på gymnasiet? I avhandlingen 

skriver Korp att kärnämnena fungerar mest som en fortsättning av grundskolan för 

yrkeseleverna, och att yrkesprogrammens karaktärsämnen inte hjälper till att skapa ett 

samband för kärnämnena som karaktärsämnena gör på ett studieförberedande program 

(s.245). Att kärnämnenas struktur liknar mer de teoretiska karaktärsämnena på ett 

studieförberedande program gör att kärnämnena i dessa fall bidrar mer till elevernas 

utveckling. Hellsten & Prieto (1998) menar att yrkeselever missgynnas och diskrimineras för 

att kärnämnena utgår från en studieinriktad tradition. När yrkesprogrammen utökades med 

kärnämnena fick den tidigare undervisningen på studieförberedande linjer bli normen 

eftersom dessa ämnen tidigare fanns där. Att kärnämnena utgår från studieförberedande 

program ger ämnena en karaktär av att vara akademiska, och enligt Hellsten & Prieto passar 

inte den här karaktären yrkeselever. Genom programinfärgning skulle karaktärsämnena kunna 

stötta kärnämnena på ett yrkesprogram, och det här görs genom att kärnämnena anpassas efter 

gymnasieprogrammens karaktär genom val av material och arbetssätt (Skolverket (a)). Korp 

                                                           
5
 http://www.suforlag.se/200/201.asp?id=266. Tillgänglig 2010-04-20.  
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(2006) menar att infärgning ger pedagogiska fördelar som underlättar för eleverna att skapa 

sammanhang i sina kunskaper och de får dessutom dra nytta av sina förkunskaper (s.234). 

Elever i Högbergs undersökning uttryckte att om kärnämnena var kopplade till deras framtida 

yrkesverksamhet skulle det vara enklare att förstå nyttan med dem, och eleverna föreslog att 

kärnämnena borde göras om så att de passade deras valda yrken bättre (Högberg, 2010:71). 

Anita Ferm
6
 (SOU 2008:27) har riktat kritik mot programinfärgning och menar att det ibland 

bara blir ”slag i luften” (s.346). Hon anser att kärnämnet svenska bitvis kan få färgas av 

elevernas valda studieinriktning, men att det inte ska vara obligatoriskt. Om svenskläraren 

anser att det är relevant att koppla svenskämnet till innehåll i programmet kan det göras, men 

om det inte finns någon naturlig koppling bör det inte tvingas fram.  

 

Programinfärgning behandlade även Hellsten & Prieto (1998) i sin rapport Gymnasieskola för 

alla … andra. I rapporten skrev författarna att försök hade gjorts till att anpassa kärnämnena 

till yrkesprogrammen men att kärnämneslärarna var tveksamma till denna typ av anpassning. 

Lärarna hade en uppfattning av att deras ämnen hade en normalkaraktär och om man tog en 

annan inriktning förvreds ämnet. De ansåg även att deras ämnen hade en fast identitet och om 

man anpassade sig betydde det att man skulle minska ner och förenkla. Enligt Hellsten & 

Prieto tänkte inte lärarna på att ämnet i sig har olika karaktärer, och att lärarnas sätt att tänka 

ledde till att yrkeselever bland annat fick en sämre undervisning. I programrådet för 

byggprogrammet står det att lärarna bör tänka programinriktat istället för ämnesinriktat, och 

att det är först när lärarna gör det som eleverna kan uppleva undervisningen som meningsfull 

(Skolverket (a)).  

 

När Carlsson (2001) genomförde sin studie visade det sig att elever på yrkesprogram 

upplevde kärnämnena som svåra, men det berodde inte på själva innehållet i ämnet utan på 

lärarens förklaringar eller på deras sätt att undervisa. Redan 1998 när Hellsten & Prieto skrev 

sin rapport konstaterades det här. Hellsten & Prieto belyste statistik som visade att flertalet 

icke godkända betyg fanns på yrkesprogrammen och att det var kärnämnena som var det stora 

problemet. Dock verkade det inte vara själva ämnena som skapade svårigheterna utan, i likhet 

                                                           
6
 Utredare vid Regeringen. URL: http://www.sweden.gov.se/sb/d/9985/a/101804. Tillgänglig 2010-05-24.  
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med Carlsson (2001), sättet de arbetade på och inriktningen av undervisningen. Det visade sig 

att arbetssättet och inriktningen utformades på samma sätt på de yrkesinriktade programmen 

som på de studieförberedande, och Hellsten & Prieto (1998) menar att det var arbetssätten 

som gjorde att yrkeseleverna misslyckades och pekar på olika rapporter som menar att det 

finns flera omständigheter som komplicerar relationen mellan yrkeselever och kärnämnen. 

För yrkeselever upplevs kärnämnena som mindre viktiga, och det här förstärks ytterligare av 

att skolor på olika sätt markerar att det finns en skillnad mellan karaktärsämnena och 

kärnämnena. Ett exempel är ovan nämnda arbetssättet. I karaktärsämnena får yrkeseleverna 

arbeta självständigt, de får ta ansvar för sitt arbete och sin planering, medan 

kärnämneslektionerna ofta består av traditionell katederundervisning. Även elevernas schema 

kan förstärka skillnaden mellan olika ämnen. Karaktärsämnenas lektioner sker ofta i 

sammanhängande perioder medan kärnämnena är i korta arbetspass. Hellsten & Prieto pekar 

även på rapporter som visar att det finns lokalmässiga markeringar. Yrkeselever får oftast ta 

sig till andra delar av skolan, ibland helt andra byggnader, för att ha kärnämneslektioner. 

Genom att skolan visar på skillnader mellan olika slags ämnen, får eleverna en ursäkt för att 

inte satsa på kärnämnena (s.54).  

 

Ett annat sätt att förstå sig på yrkeselever och deras inställning till kärnämne är att titta på 

Hills två sätt som dessa elever förhåller sig till utbildning (1998). Enligt Hill finns det de 

elever som är studiemotiverade. Det innebär att dessa elever, trots sitt val av en praktisk 

utbildning, ser nyttan med kärnämnena, och dem här eleverna kan även uttrycka en önskan 

om framtida studier. Den andra gruppen är de elever som är studietrötta. Eleverna i denna 

kategori är trötta på traditionella studier och framförallt de teoretiska studierna. Dessa elever 

föredrar ett praktiskt skolarbete, precis som i deras valda utbildning (s.169).  

 

Högberg (2010) fann även i sin undersökning att för elever i en byggklass upplevdes 

kärnämnena som oviktiga. Eleverna motiverade det med att referera till deras framtida yrke 

och de ansåg att kärnämnena, till skillnad från karaktärsämnena, inte var något som de 

kommer att kunna använda i sina framtida arbeten. Eleverna menade att kärnämnena var till 

för andra elever som hade helt andra ambitioner än dem själva. Högberg menar att när 

eleverna uttryckte att kärnämnena var till för elever som strävade efter att bli chefer eller för 
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elever som siktade på att gå på högskola/universitet, gav eleverna uttryck för en föreställning 

om att gymnasieskolans kärnämne är en förberedelse för en helt annan typ av arbete och 

position i samhället än vad yrkeseleverna själva strävar efter. Under sina observationer märkte 

emellertid Högberg att även om kärnämnena inte upplevdes som viktiga, ansträngde sig 

eleverna lagom mycket för att få ett godkänt betyg, och statistik nyligen utförd av Skolverket 

(b) visar att de flesta av eleverna på bygg- och industriprogrammen får ett godkänt betyg i 

ämnet svenska (se figur 1). Att ha ett godkänt betyg i ämnet svenska ansågs vara bra att ha för 

att kunna visa sina framtida arbetsgivare att de kan läsa och skriva. Samtidigt menar eleverna 

att det som arbetsgivarna tittar mest på vid anställning är deras yrkeskunskaper. Även Hill 

(1998) fann i sin undersökning att eleverna var skeptiska till om deras kunskaper i 

kärnämnena var något de kom att ha någon användning av. Den kompetens som de ansåg sig 

vara i besittning av och kunna få användning för, var den sakkunskap som de hade fått från 

sina karaktärsämnen. 

 

 

 

Figur 1. Antal godkända elever i Svenska A och Svenska B 

3.1.2 Elevers val av gymnasieprogram.  

Hellsten & Prieto (1998) skriver att det är utifrån olika faktorer så som kön, etnicitet och 

social bakgrund som eleverna väljer utbildningsväg och tillvägagångssätt i skolan, och att 

elever som går på yrkesinriktade program har valt det för att deras intressen ligger i 

yrkesämnena. Korp (2006) skrev i sin avhandling att elever på yrkesprogram först och främst 

strävar efter att få tillhöra den yrkesgrupp/bransch som de har valt i och med sitt 

gymnasieprogram. Och om eleverna skall få tillgång till denna värld krävs det att de får rätt 

koder och rätt kompetens, och det sker via yrkesämnena och via sin arbetsplatsförlagda 

utbildning (APU). Korp skriver vidare att för byggeleverna i hennes studie var det tydligt att 

det var yrkesämnena och APU som var det centrala i deras utbildning, och att det var där som 

eleverna la ner sin tid och sitt engagemang. Högberg (2010) fann även han att elever som 

väljer att gå ett yrkesförberedande program gör det för de yrkesverksamheter som 

utbildningen förbereder dem för. Några elever i studien uttryckte att de valde 

Program Antal med slutbetyg Sv.A (%) Sv.B (%) 

BP Byggprogrammet 3744 98,5 93,2 

IP Industriprogrammet 1289 95,5 85,2 
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byggprogrammet på grund av det praktiska arbetet som ingick i utbildningen i kombination 

med att de var ointresserade av studieförberedande program. Eleverna var redan skoltrötta och 

nu ville de läsa för att ”bli något” eftersom de inte hade några avsikter alls att studera vidare 

efter gymnasiet. Eleverna i Carlssons undersökning uttryckte på liknande sätt att de valde att 

gå ett praktiskt gymnasieprogram för att de ansåg att de inte skulle komma att studera vidare 

efter sin gymnasietid. Eleverna ville alla snabbt ut i praktiskt arbete och eleverna ansåg att 

man nästan praktiskt taget var garanterad arbete efter studenten. Carlsson (2001) fann även att 

ingen av eleverna i hans undersökning ville fortsätta studera; eleverna ville komma ifrån 

skolans värld så fort som det bara var möjligt (s.183).  

 

En annan vinkel på hur elever väljer gymnasieprogram presenterade Hill (1998). I sin 

avhandling fanns det elever som följde i familjemedlemmars spår och gjorde ett gymnasieval 

som förväntades av dem. Många av eleverna gick vidare i en familjetradition när det gällde 

vilken bransch de valde att utbilda sig till, och många av eleverna planerade att börja arbeta 

med sin familjemedlem efter studenten.  

3.1.3 Högre utbildning 

Caroline Berggren, filosofie doktor
7
, kom 2006 ut med sin avhandling Entering Higher 

Education: gender and class perspectives. Avhandlingen innehåller tre uppsatser som alla 

behandlar inträdet till högre utbildning och hur olika kategorier av människor tänker när de 

skall välja en akademisk väg. Berggren menar att en del elever väljer att inte studera vidare på 

grund av dem har låga slutbetyg eller låga eller inga resultat alls från högskoleprovet. Låga 

betyg gör det även svårt för eleverna att tävla om platser till högre utbildning (uppsats 1, 

s.140). Vidare menar Berggren att intagningen till högre utbildning är begränsad och att 

studenterna måste tävla om en plats för att få studera. För att ungdomar skall få en plats i 

högre utbildning och speciellt en plats på ett attraktivt program, behöver studenten vara 

kvalificerbar och även kunna tävla om platsen. Många av de mest attraktiva programmen 

kräver extra kvalifikationer när det gäller till exempelvid matematik och naturvetenskap, och 

det finns oftast fler sökande än platser vilket leder till ett urval utifrån den sökandes 

gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprovet (uppsats 3, s.2). Berggren menar att 
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elever som går på yrkesförberedande program oftast är förknippade med att ha ett arbete och 

en fast inkomst, och det innebär inte en högre utbildning (uppsats 1, s.141). Yrkeselever väljer 

att inte studera vidare eftersom deras valda framtidsyrke, såsom snickare, mekaniker och 

elektriker, erbjuder utbildningar på gymnasienivå (uppsats 2, s.3). Den här tillgängligheten 

gör att de här eleverna blir mindre villiga till högre utbildning, och även det faktum att 

yrkeselever oftast blir anställda inom den privata sektorn och att den inte är lika formell med 

behörighet och examina som den offentliga sektorn gör att eleverna väljer bort att studera 

vidare (uppsats 3, s.8). Berggren menar även att ungdomar som inte upplevs som typiska 

högskoleelever (läs yrkeselever) inte får lika mycket information om högre utbildning från 

skolans personal (uppsats 2, s.23).  

 

2010-03-17 kom Statistiska Centralbyrån ut med ett pressmeddelande om intresset för högre 

studier. Det visade sig att 58 % av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 läsåret 2009/10 hade 

planer på att börja en högskoleutbildning inom de närmaste tre åren. Av dessa 58 % var det en 

större andel kvinnor än män som planerar att studera vidare, 65 % respektive 51 %. Intresset 

för högre utbildning är störst bland de elever som går på studieförberedande program, och 

lägst intresse finns bland elever på bland annat Industriprogrammet där nästan ingen elev 

anser påbörja en högskoleutbildning inom de närmsta tre åren. Motiv till högre utbildning är 

bland annat att det yrke som eleverna vill arbeta med i framtiden kräver en 

högskoleutbildning. En av fem elever anser även att en examen gör dem mer attraktiva på 

arbetsmarknaden och 16 % vill studera vidare för att kunna få ett arbete som har hög lön. 

Pressmeddelandet visade även att en femtedel av alla elever i årskurs 3 läsåret 2009/10 inte 

vill börja studera vidare på högskola/universitet inom de närmsta tre åren. Av dessa anger 

ungefär hälften att de vill börja arbeta istället, och det är en större andel män än kvinnor som 

anger att de föredrar arbete framför studier. Anledningarna till varför de inte vill studera 

vidare är bland annat att eleverna är skoltrötta och att eleverna tycker att deras 

gymnasieutbildning är tillräcklig för att få ett arbete.  

 

I mars 2010 publicerades en artikel med namnet Imagined futures: why are vocational 

learners choosing not to progress to HE? Författarna, Sarah Aynsley & Barbara Crossouard 

skriver bland annat om studier som visar att studielån är en orsak till varför högre utbildning 
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är svårare för icke-traditionella studenter. De skriver även att deltagandet i högre utbildning 

har ökat överlag men att det fortfarande är vissa grupper som är underrepresenterade. En 

grupp är studenter från yrkesförberedande utbildningar. Dessa studenter kan behöva få mer 

uppmuntran om högre utbildning, det här för att dessa elever kanske inte ens har tänkt på 

högre utbildning som en möjlighet. En studie som diskuteras i artikel är Making Choices-

studien. Den här studien visade att det finns tveksamheter kring nyttan av en högre utbildning 

och eleverna i studien uttrycker att det är viktigare att erhålla erfarenheter istället för att 

fortsätta studera och erhålla kvalifikationer som kanske inte ens ger fördelar på 

arbetsmarknaden. Vissa av eleverna menade även att det fanns en risk med att spendera tid 

och pengar på att studera vidare. Studien visade att även om ungdomar brister i engagemang 

till högre utbildning betyder inte det att dem inte har mål som de vill uppnå. Ungdomarna 

visade ambitioner om en positiv framtidssyn.  

 

Högberg (2010) nämner fenomenet social snedrekrytering. Det här innebär att olika sociala 

grupper gör olika utbildningsval och Högberg skriver att ju högre upp man kommer i 

utbildningssystemet, desto större är andelen människor från hem med akademisk bakgrund 

och desto mindre är andelen från studieovana hemmiljöer. Social snedrekrytering gäller inte 

bara övergången från gymnasiet till högre utbildning utan syns även i gymnasieskolan. Enligt 

Högberg är det de studieförberedande programmen som har en större andel elever som 

kommer från hem med akademisk bakgrund, medan det på yrkesprogrammen går flest pojkar 

från icke-akademiska hem (Broady citerad i Högberg, 2010).  Högberg nämner flera studier 

som visar att elever från akademiska hemmiljöer är mer förtrogna med skolans miljö och i 

elevernas hemmiljö ser man vidareutbildning som en norm. Elever från studieovana hem är 

mer benägna att välja bort studieförberedande program och elevernas hemmiljö uppmuntrar 

till en snabbare utgång till arbetslivet (s.7f).  

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning  

Elever som går på yrkesförberedande gymnasieprogram har en tendens att inte finna de 

teoretiska skolämnena intressanta. Även om ämnet svenska är ett centralt ämne i skolan är det 

ett ämne som brukar skapa problem hos yrkeselever. Hill (1998) nämner att just ämnet 

svenska utmanar elevernas identitet genom att svenskläraren får eleverna att tala inför andra, 
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eleverna får skriva uppsatser med personligt innehåll och de får ta ställning till andras världar 

i form av till exempelvis romaner. Men vad tycker egentligen dagens yrkeselever om 

kärnämnet svenska? Studier visar att yrkeselever överlag har svårt med alla kärnämnen och 

avhandlingar tar upp kärnämnen som ett block av ämnen som yrkeselever har svårt med. Ett 

sätt att motivera eleverna vore att införa programinfärgning. Det innebär att man använder 

karaktärsämnena på ett program för att skapa ett samband. Hellsten & Prieto (1998) menar att 

kärnämnena har en karaktär som kan ses som akademisk och det passar inte yrkeselever. Men 

genom programinfärgning skulle eleverna få en pedagogisk fördel och dessutom skulle 

eleverna få dra nytta av sina förkunskaper (Korp, 2006). Om nu dagens svensklektioner var 

programinfärgade och därmed anpassade efter elevernas intressen borde eleverna ha en 

positiv inställning till ämnet eftersom det är karaktärsämnena som är mest intressant för dem.  

 

Högberg (2010) fann när han gjorde sin undersökning att yrkeselever ofta anstränger sig 

lagom mycket, och att de nöjer sig med att få ett godkänt betyg i svenska. Även om eleverna 

anser att ett godkänt betyg räcker för att kunna få ett arbete efter studenten, vill de inte heller 

få ett icke godkänt betyg. Ett icke godkänt betyg skulle se fel ut vid anställningstillfälle 

eftersom det visar att de kanske inte kan skriva eller läsa. Eleverna tror att det som 

arbetsgivare tittar mest på när de nyanställer är yrkeskunskaper. Avhandlingarna i föregående 

kapitel behandlar inte vad det är framtida arbetsgivare egentligen tittar på, men det försöker 

den här uppsatsen att göra. 

 

Elever som väljer att studera vidare är oftast elever från studieförberedande program. Att det 

är just dessa elever beror på att de har större förutsättningar att kunna tävla om de platser som 

finns på olika utbildningar. Yrkeselever har oftast låga betyg som gör att de blir mindre 

attraktiva vid antagningstillfället till högre studier. Berggren (2006) menar även att elever som 

går en yrkesförberedande utbildning oftast är förknippade med att ha fast anställning och att 

studera vidare kan ses som onödigt eftersom ”deras” yrkesförberedande utbildning oftast finns 

att få på gymnasial nivå. Elever som går på yrkesförberedande gymnasieprogram blir oftast 

erbjudna arbete direkt efter studenten och då finns ingen motivation kvar till att studera 

vidare. 2010 kom Statistiska Centralbyrån ut med ett pressmeddelande som sa att det är en 

större andel ungdomar på studieförberedande program som vill studera vidare än ungdomar 
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på yrkesprogram. Motiv till att studera vidare är för att ungdomarnas framtida yrkesval kräver 

en högskoleutbildning, eller för att kunna erhålla en högre lön.  

3.3 Kärnämnet svenska  

3.3.1 Svenskämnets historia   

Under 1600- och 1700-talet var latin som skolans språk. Latinämnet dominerade på 

skolschemat, läroböckerna var på latin och man undervisade på latin i alla skolämnen. 

Modersmålet svenska skulle eleverna endast kunna läsa och skriva för att kunna bli antagna 

till latinskolan. Långt in på 1800-talet sågs modersmålsundervisningen som något nödvändigt 

ont och som något som inte hörde hemma i den högre undervisningen (Thavenius (red), 

1999). Svenska som ett ämne infördes 1807 för läroverken och 1842 för folkskolans del; 

ämnet i sig handlade om läsning, välskrivning, grammatik och högläsning, men även om 

svenska nu var ett eget ämne hade det en svag ställning och speciellt inom den lägre 

yrkesundervisningen. I den mån det förekom någon svenskundervisning över huvudtaget så 

påminde den om en minimikurs som hölls i folkskolan, och främst fick eleverna arbeta med 

praktiska färdigheter som hade en snäv inriktning mot elevernas blivande yrken. All sorts 

allmänbildning gick bort (ibid.) När 1800-talets lärda skola gjordes om till realskola och 

gymnasium 1905, blev nu svenskämnet ett centralt bildningsämne och dess timtal kom att öka 

kraftigt ända fram till 1933. Det som var oklart var dock vad ämnet hade för betydelse. Ordet 

är samma – svenska – men det som elever och lärare gjorde när ämnet stod på schemat kunde 

vara helt olika saker: olika vid skilda tider, olika beroende på vilken skolform, olika för pojkar 

och flickor, och ibland olika i samma skola eller för enskilda grupper av lärare (ibid.:16). För 

elever på yrkes- och verkstadsskolor blev det dock ingen större förändring. Tyngdpunkten för 

dessa elever fortsatte att ligga på språket och det som eleverna praktiskt kunde ha användning 

för. Gymnasiets yrkesinriktade linjer följde även den här traditionen och hade låga timantal 

för svenskämnet. Det gavs ingen större möjlighet för eleverna att kunna utvecklas språkligt 

eller litterärt (ibid.).  

 

1905 års skolreform inledde en ny och stabil period. Man fick en latinfri realskola och ett 

gymnasium med olika linjer som kom att bestå fram till 60-talet, och 1962 kom en ny läroplan 

för grundskolan. Nu definierades svenskämnet som ett färdighetsämne och man valde 
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medvetet att isolera övningar och byggde upp en uppdelad ämnesuppfattning. Lärare på 

gymnasiet och i yrkesskolor arbetade mest med rättstavning, förmåga att uppfatta fakta i 

sakprosa, snabbläsning och användning av punkt. Under slutet av 60-talet kom barn- och 

ungdomsböckerna in i skolorna. Det kom listor med böcker till fri läsning, mallar på hur man 

recenserade och förslag på hur lärarna skulle hålla reda på om och vad eleverna läste. I och 

med det här skapades det en lästradition som fick starkt fäste som räckte ända in på 80-talet 

där fri läsning med recensionsmallar fortfarande existerade (ibid.)  

 

1965 års kursplan i svenska var konkret och utförlig samt att den motiverade och förklarade 

sina förslag. Det kom dessutom två kursplaner: en för gymnasiets treåriga studiegång och en 

för fackskolans tvååriga. Det här tydliggjorde skillnaderna för hur man betraktade de olika 

elevgrupperna och vad man förväntade sig av dem. Innehållet i kursplanerna var bland annat 

muntlig framställning, läsning av sakprosa, litteraturstudium, danska och norska och 

filmkunskap. Det betonades dock i kursplanen att ämnet inte skulle delas upp i splittrade 

huvudmoment, utan att alla moment skulle integreras så långt som möjligt. Elever på 

fackskolor behövde inte bedöma texter, utan de lärde sig att använda uppslagsverk och 

handböcker. När fackskolan avskaffades 1970 kom även en ny läroplan som ökade 

yrkeslinjernas svenskundervisning (ibid.). Det kom nu olika kursplaner i svenska beroende på 

hur länge eleverna läste ämnet. På yrkeslinjerna arbetade man med kronologisk 

litteraturläsning, men filmkunskap och kunskap om informationskällor. Kursplanen för de 

längre linjerna nämnde inte ens momentet film (Skolöverstyrelsen, 1975).  

 

Under 80-talet ökade konkurrensen om betyg och det förde med sig tidspress, ytlighet och 

kortsiktiga lärprocesser. Resultaten som blev till kunde lätt mätas och jämföras, och när 90-

talet sedan kom fick eleverna arbeta mycket med mekanisk träning i form av rättstavning, 

välskrivning, satsdelar, fylleriövningar och läslistor. 1994 kom det ut nya läroplaner, som 

råder än idag, och skolan blev mål- och resultatstyrd. Kursplanerna skulle göra det möjligt för 

skolorna att ge eleverna det dem inte fick utanför skolan: skönlitteratur, kulturarv, värderingar 

och kunskaper om språket (ibid.)  
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3.3.2 Svenskämnet enligt kursplanen 

I enlighet med kursplanen för kärnämnet svenska (Skolverket (c)) ska ämnet bidra till 

framgång i studier och utveckla en förmåga att kommunicera med sina medmänniskor. 

Språket svenska bidrar även till den personliga identiteten och hjälper till att öka 

samhörigheten med andra människor. Utbildningen i ämnet ska hjälpa till att utveckla 

elevernas förmåga att tala och skriva, och genom språket ska eleverna tillägna sig nya begrepp 

och lära sig att se sammanhang. Läraren ska se till att eleverna får lära sig att tänka logiskt, 

granska kritiskt och att värdera. Genom att samarbeta med andra ämnen ska en 

kunskapsutveckling ske och eleverna ska få en helhetsbild i sin utbildning där den valda 

studieinriktningen är utgångspunkten.  För att kunna delta aktivt i sina studier men även i 

samhället är det av vikt att kunna tala och skriva. Under sina svenskämneslektioner ska det 

ges tid för eleverna att kunna använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa 

och skriva. I ämnet svenska behöver inte tillägna sig och bearbeta texter alltid innebära att 

eleverna måste läsa, utan med hjälp av det vidgade textbegreppet kan det även innebära att 

eleverna får lyssna, kolla på film/video eller arbeta med bilder. Ämnet svenska ska utgå från 

elevernas förutsättningar, önskemål och erfarenheter, och ska även ta hänsyn till de språkliga 

sammanhang som är aktuella för elevens valda studieinriktning (ibid.)  

3.3.3 Lpf94  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) konstaterar att all undervisning i skolan 

skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen skall även ta till 

vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som elever kan 

ha fått från arbetslivet. Den värld som eleverna möter i skolan och det arbete som eleverna är 

delaktig i skall förbereda dem för livet efter skolan, och skolan skall även stärka elevernas 

framtidstro och deras tro på dem själva. Ett mål som eleverna ska uppnå är att kunna uttrycka 

sig i tal och skrift så att elevernas språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet, men 

även för fortsatta studier. Lpf94 menar även att alla lärare ska utnyttja kunskaper från det 

arbetsliv som en del elever stöter på under skolgångens tid. Skolans personal skall även 

informera alla elever om fortsatta studier och yrkesverksamhet för att kunna motverka 

begränsningar i elevernas framtidsplaner (Lärarboken, 2005).  
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4. Resultat och analys  

I det här kapitlet redovisas det först för de två olika enkäternas svar på bakgrundsfrågorna. 

Där får man en uppfattning om vilka det är som har fyllt i enkäterna. Efter det redovisas de 

svar som de två olika enkätundersökningarna visade. Elevernas svar kommer vara resultat- 

och analysdelens utgångspunkt, men deras svar kommer att jämföras med vad företagen 

svarade samt vad tidigare forskning har visat. 

4.1 Enkäterna  

4.1.1 Elevenkäterna  

Enkätens första frågor behandlade elevernas bakgrund och de visade att alla elever i 

undersökningen är pojkar och att de går i andra årskursen. Pojkarna är mellan 17 och 20 år 

gamla. Efter bakgrundsfrågorna fick eleverna svara på några frågor om deras gymnasieval och 

deras åsikter kring kärnämnet svenska.  

4.1.2 Företagsenkäterna  

Företagen som kontaktades med postenkäten (se bilaga 2) hade gemensamt att de tillhörde två 

branscher som var aktuella för denna undersökning: byggbranschen och industribranschen. 

Enkätens tre första frågor behandlade företagens bakgrund och det visade sig att företagen 

varierar i storlek där det största företaget har totalt 440 anställda (industri) och det minsta har 

tre (bygg). De olika företagen är bland annat verkstadsföretag, tillverkande företag, 

serviceföretag (industri), och bygg- och anläggningsentreprenadföretag. De olika företagen 

anställer bland annat personal inom snickeri, betongarbete och arbetsledare inom bygg, och 

CNC-operatörer, verkstadsarbetare och tekniker inom industri. Efter bakgrundsfrågorna kom 

sex frågor om vad företagen tittar på hos en sökande när de anställer och vad deras inställning 

är till ämnet svenskas betydelse vid anställningstillfället.  

4.2 Resultat och analys 

4.2.1 Elevernas val och motivering av gymnasieprogram  

Av de 20 elever som fyllde i enkäten i byggklassen, var det 18 som hade valt 

byggprogrammet som förstahandsval (elevenkät, fråga 4). En av de elever som inte hade 
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byggprogrammet som förstahandval hade valt hotell- och restaurangprogrammet, och den 

andra hade först valt och kommit in på naturvetenskapsprogrammet, men valde att hoppa av 

och byta till byggprogrammet. Av industriklassens 11 elever var det endast en elev som inte 

hade industriprogrammet som förstahandsval. Denna elev hade valt fordonsprogrammet som 

sitt förstahandsval. 

 

När det gäller varför elever väljer att gå ett yrkesförberedande program menar Hellsten & 

Prieto (1998) att ungdomar väljer program efter intresse och att elevernas intressen oftast 

ligger i programmens karaktärsämnen. Eleverna i min undersökning valde att gå ett 

yrkesprogram bland annat på grund av att de ville arbeta praktiskt och inte var intresserade av 

de teoretiska ämnena som finns på studieförberedande program: ”[j]ag tycker inte om att sitta 

bakom en skolbänk eller skrivbord på ett kontor” (byggelev) och ”[f]ör jag vill jobba med 

händerna och jag orkar inte läsa massa olika ämnen” (industrielev). En del av eleverna ansåg 

även att genom sitt gymnasieval hade de tryggat ett arbete efter studenten: ”[d]ärför att jag 

känner att jag vill börja jobba direkt efter gymnasiet. Om man vill bli något annat efter ett tag 

kan man gå högskolan då istället” (byggelev), ”[f]ör att jag vill ha jobb efter skolan” 

(industrielev) och ”[j]ag valde det för att jag kände att jag ville vara garanterad jobb efter 

skolan och även att jag inte var så sugen på att plugga vidare efteråt” (byggelev). Elevernas 

åsikter kring sitt gymnasieval stämmer överens med det som eleverna i Högbergs 

undersökning uttryckte. Högberg (2010) fann att yrkeselever väljer att gå yrkesförberedande 

program för att de vill bli något efter studenten och att eleverna oftast inte har någon avsikt 

alls att studera vidare. Carlsson (2001) fann även han i sin avhandling att elever som väljer att 

gå ett praktiskt gymnasieprogram gör det för att de inte anser att de kommer att fortsätta 

studera vidare, och att man nästintill är garanterad ett arbete direkt efter studenten. 

 

Andra elever menade att de följde familjemedlemmars spår: ”[f]ör att jag var med min bror 

som är murare och testade på det lite och tyckte att det var kul…” (byggelev) och ”[j]ag har 

jobbat med det innan och min pappa och farbror jobbar som det …” (industrielev). Hill 

(1998) menar att det ibland finns elever som följer i familjemedlemmars spår för att det är det 

som förväntas av dem. Av tradition, och av igenkännande, väljer ungdomarna då ett program 

som utbildar till ett yrke/bransch som familjen redan befinner sig i.  
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4.2.2 Elevernas synpunkter om ämnet svenska   

I enkäten fick eleverna svara på hur viktigt ämnet svenska är för dem (elevenkät, fråga 6). 

Resultatet blev att majoriteten av eleverna menar att ämnet svenska är viktigt för dem, men 

inte jätteviktigt. Det här resultatet kan kopplas samman med resultatet från enkätfråga 7 där 

eleverna fick svara på vilket betyg de satsar på att få i ämnet svenska. I byggklassen satsar en 

majoritet på betygen VG (50 %) och MVG (30 %), medan majoriteten av eleverna i 

industriklassen lägger sig lite lägre och satsar på G (45 %) och VG (45 %). 

 

Att eleverna i de båda klasserna satsar på högre betyg än godkänt visar att de är mer ambitiösa 

än eleverna i Högbergs studie. Högberg (2010) fann i sin undersökning att yrkeseleverna 

ansträngde sig lagom mycket för att precis få ett godkänt betyg, och att de inte brydde sig om 

att få högre betyg. Eleverna ansåg att ett godkänt betyg räckte i och med att de inte skulle få 

någon användning av betyget senare i livet. Eleverna i min undersökning har någonstans på 

vägen förstått nyttoaspekten av ämnet svenska, och förstått att svenskkunskaperna är något de 

kan ha användning för längre fram i livet. Det deras svensklärare kan ha gjort är att hon kan 

ha kopplat elevernas framtida yrkesval till svensklektionerna och på så sätt hjälpt eleverna 

förstå nyttan med ämnet svenska (Hill, 1998).  

 

Det eleverna tycker är mest intressant med ämnet svenska (elevenkät, fråga 8) är när de får 

titta på film. I byggklassen var det hela 85 % procent som tycker att film är det som är mest 

intressant, och i industriklassen tyckte samtliga 11 elever detsamma. Enstaka elever i 

byggklassen tycker även att skriva recensioner och uppsatser, hålla muntliga föredrag och 

läsa litteratur är intressant, medans några elever i industriklassen finner läsa litteratur, 

uppsatsskrivning och grammatik intressant.  

 

Momentet film är således det som lockar mest bland yrkeseleverna och det kanske inte är så 

konstigt. När eleverna tittar på film ”slipper” dem de teoretiska inslagen som finns i svenskan, 

och eleverna behöver bara sitta still och titta. Båda klasserna höll på att arbeta med August 

Strindberg vid enkättillfället och deras lärare hade valt att låta eleverna titta på film istället för 

att läsa böckerna. Efter eleverna fyllt i enkäten satte de igång med att titta på Fröken Julie i 

modern tappning.  Att läraren väljer att låta eleverna titta på film istället för att läsa kan vara 
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ett strategiskt val eftersom många av eleverna i de båda klasserna lider av läs- och 

skrivsvårigheter, och dessutom finns det några i klasserna som har konstaterad ADHD.  

 

Redan förr i tiden var film ett inslag i yrkeselevers svensklektioner.  I 1965-års kursplan 

skilde man på att ha svenska på studieförberedande linjer och på yrkeslinjerna. Eleverna på 

yrkeslinjerna hade bland annat filmkunskap på sitt schema, i motsats till de mer 

studieinriktade linjerna. Man ansåg att elever som studerade för att komma direkt ut i 

arbetslivet inte behövde läsa en massa litteratur. 1970 kom en ny läroplan som ökade 

yrkeslinjernas svensktimmar, men vad man skulle göra på svensklektionerna berodde på hur 

länge eleven skulle läsa ämnet. På yrkeslinjerna, som var tvååriga, läste man endast svenska 

första året, medan de mer teoretiska linjerna, som var tre- eller fyråriga, läste ämnet svenska 

samtliga tre år (Skolöverstyrelsen, 1975). I kursplanen för svenska för de tvååriga linjerna 

stod det att eleverna skulle förstå filmen och televisionen, men i kursplanen för de tre- och 

fyråriga linjerna står det överhuvudtaget inget om film. Idag har alla program samma kursplan 

och alla elever skall läsa samma saker. Men när det samtidigt står i Lpf94 (Lärarboken, 2005) 

att undervisningen skall anpassas efter individerna är det självklart att det blir annorlunda 

lektioner beroende på vilken klass eleverna går i.  

 

Det som eleverna finner minst intressant i ämnet svenska (elevenkät, fråga 9) är bland 

byggeleverna grammatik (50 %), litteraturhistoria (70 %) och att hålla muntliga föredrag (65 

%). I industriklassen var det momenten litteratur (36 %), grammatik (36 %), skriva 

recensioner (45 %) och att hålla muntliga föredrag (54 %) som sågs som minst intressant. Att 

det är just dessa moment som yrkeseleverna finner minst inressant är inte konstigt enligt Hill 

(1998). Hon menar att ämnet svenska brukar väcka starka känslor hos elever i och med att det 

utmanar dem till att tala inför andra och de får ta ställning till andras världar när de läser 

litteratur. Genom att få eleverna att göra saker som de inte tycker om utmanar läraren 

elevernas identitet (Hill, 1998).  

 

För att få eleverna på sin sida när det gäller kärnämnet svenska kan det vara en bra idé att utgå 

från vilka elever det är man undervisar, och vad dessa elever gillar. När eleverna i 

undersökningen fick svara på vilka ämnen i skolan de finner mest intressant (elevenkät, fråga 
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10) svarade 75 % av eleverna i byggklassen att det är deras karaktärsämnen som är det mest 

intressanta och för industriklassen var det 72 % som tycker att deras karaktärsämnen är det 

som är mest intressant. I byggklassen var det även 35 % som tycker om idrottslektionerna och 

20 % gillar samhällslektionerna, och i industriklassen var det 27 % som tycker att 

samhällslektionerna är intressanta. Genom att man som lärare tittar på vad det är som eleverna 

gillar och använder det under sina lektioner hade eleverna kanske uppskattat 

svensklektionerna ännu mer än vad de gör nu. Att det är karaktärsämnena som eleverna gillar 

är självklart och genom programinfärgning kan svenskläraren utnyttja det här intresset. Enligt 

Skolverket (a) är infärgning nödvändigt för att ge eleverna en chans till att utveckla den 

kompetens som deras framtida arbetsgivare söker, och Korp (2006) menar att genom 

programinfärgning ger man yrkeselever pedagogiska fördelar som underlättar för eleverna att 

skapa ett sammanhang i deras kunskaper, och dessutom får eleverna dra nytta av sina 

förkunskaper. Hellsten & Prieto (1998) menar att yrkeselever vanligtvis diskrimineras när det 

gäller de teoretiska ämnena eftersom dessa utgår från de mer studieinriktade programmen och 

på så sätt får kärnämnena en akademisk karaktär som inte passar yrkeselever.  

4.2.3 Eleverna om ämnet svenska och dess betydelse vid anställning  

Kärnämnet svenska är inte det viktigaste ämnet ur elevernas synvinkel, men kan eleverna helt 

och hållet ignorera att skaffa ett bra betyg i ämnet? När eleverna har gått ut gymnasiet är det 

dags att börja arbeta, men vad tror eleverna att deras framtida arbetsgivare tittar på vid 

anställningstillfället?  

 

Eleverna fick svara på frågan om de trodde att betyget i ämnet svenska har någon betydelse 

för om de får arbete eller inte (elevenkät, fråga 13, se tabell). I byggklassen svarade 40 % av 

eleverna Ja, 30 % svarade Nej och resterande 30 % menar att det kanske har en viss betydelse. 

I industriklassen var det 45 % som svarade Ja, 18 % svarade Nej och 37 % svarade att det kan 

ha en viss betydelse. Eleverna menar att ”IG visar att man kanske inte är bra på svenska eller 

att man struntat i det totalt” (industrielev) och ”om det står och väger och en har bättre betyg 

än den andra tror jag att det spelar roll” (byggelev). Högberg (2010) fann i sin undersökning 

att eleverna i en byggklass menade att ett godkänt betyg skulle visa deras framtida 

arbetsgivare att de kunde läsa och skriva, och eleverna i min undersökning menar att ett 
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godkänt betyg är mer positivt än ett icke godkänt betyg och att det är bättre om man har fler 

godkända än icke godkända betyg.  

 

Eleverna fick även svara på frågan om de tror att deras framtida arbetsgivare tittar på vilket 

betyg de har i ämnet svenska vid anställningstillfälle (enkätfråga 11) svarade 5 % av 

byggklassen Ja, 45 % svarade Nej och 50 % i samma klass svarade Kanske. I industriklassen 

var det 19 % som svarade Ja, 36 % som svarade Nej och 45 % svarade Kanske. Eleverna fick 

även chansen att motivera sina svar och i byggklassen sa man bland annat: ”[t]ror inte man 

tittar på hur bra betyg man har i svenska, det har inget med bygg att göra” och ”]d]et är 

viktigt att man är godkänd i kärnämnena”. I industriklassen menar man att ”… arbetsgivaren 

kollar alla betyg i alla ämnen”. Elevernas åsikter går isär när det gäller den här frågan, men 

ändå tror majoriteten att de förmodligen inte tittar på betyget i ämnet svenska. Högberg 

(2010) upptäckte i sin undersökning att eleverna i en byggklass ansträngde sig lagom mycket 

på svensklektionerna för att få ett godkänt betyg. Ett godkänt betyg skulle visa deras framtida 

arbetsgivare att de kunde läsa och skriva, men det räckte med det.  

 

Företagen fick i fråga 6 svara på om betyg i ämnet svenska har någon betydelse för om en 

sökande blir anställd hos det företaget eller inte. De flesta av företagen, 56 %, svarade att 

betyget i ämnet svenska har betydelse i viss mån. 19 % svarade att det har en betydelse medan 

25 % svarade att svenskbetyget inte har någon betydelse. De företag som svarade Ja på frågan 

motiverade det med att ”vi skriver rapporter till våra kunder” (industriföretag) och ”[a]lla 

handlingar (ritningar/beskrivningar) är på svenska, [a]ll arbetsdokumentation är på svenska 

…” (byggföretag).  De byggföretag som svarade I viss mån skrev att ”[b]eroende på tjänst är 

det lite olika betydelse … [b]etyget i sig är inget ändamål som har så stor betydelse”, 

”[y]rket kräver att man förstår instruktioner och anvisningar såväl skriftligt som muntligt” 

och ”[b]etyget i sig är inte viktigt, men läs- och skrivkunnighet är viktigt. I vår bransch är det 

inte ovanligt att medarbetare har dyslexi”. För industriföretagen handlar det mer om att deras 

anställda skall kunna läsa, förstå och prata svenska: ”[m]an måste kunna läsa och skriva 

svenska … våra säkerhetsföreskrifter är på svenska”.  
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Eleverna tror inte att deras framtida arbetsgivare tittar på deras betyg i ämnet svenska, och till 

viss mån stämmer det. Fast även om företagen skriver att svenskbetyget har lite eller ingen 

betydelse alls, uttrycker dem ändå att det är viktigt att deras anställda måste kunna skriva, läsa 

och förstå svenska. En elev sa till och med att betyget i svenska inte har något med bygg att 

göra. Högberg (2010) hade elever i sin undersökning som menade att kärnämnena var 

oviktiga eftersom kunskaperna de fick under dessa lektioner inte skulle kunna användas i 

deras framtida yrke.  

 

I företagsenkäten fick företagen även svara på hur ett BUS (betygsunderlag saknas) i ämnet 

svenska påverkar den sökandes möjlighet till anställning (företagsenkät, fråga 7). Av de 16 

företag som deltog i undersökningen var det endast två som uppgav att ett BUS påverkar 

möjligheten till att få en anställning hos deras företag. Resten av företagen uppgav att det inte 

spelade någon roll (50 %) eller att det till viss mån påverkade chans till att få arbete hos dem 

(37,5 %). De företag som uppgav ett BUS påverkar den sökandes chans till anställning 

motiverade sina svar med: ”[a]lla handlingar (ritningar/beskrivningar) är på svenska, all 

arbetsmiljödokumentation är på svenska … ” (byggföretag) och ”[h]ar man gått svensk skola 

måste det finnas betyg i svenska. Har man invandrat som vuxen tittar vi på en helhetsbild” 

(industriföretag). Företagen som uppgav att det till viss mån kunde påverka chans till 

anställning sa: ”[o]m andra sökande har fullgjort betyg så påverkar det. Då väljs den som 

saknar underlag bort” (industriföretag), ”[e[ftersom betyget i ofta är en del av underlaget för 

en ev[entuell] anställning så är har det en viss påverkansgrad” (byggföretag) och 

”[p]ersonen i fråga kan ändå genom erfarenhet ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper” 

(företagscitat). De företag som inte upplever BUS som ett hinder för att anställa någon uppger 

att de ”[h]ar vid ett tillfälle haft en praktikant med BUS, bara problem enligt lärarna. Visade 

sig bli den bästa anställning vi genomfört (han var trött på skolan)” (industriföretag) och att 

”om personen har ’rätt’ kompetens i övrigt, spelar detta ingen roll” (industriföretag).  

 

Vid frågan om ett IG i ämnet svenska påverkar chansen att få en anställning (företagsenkät, 

fråga 8) blev fördelningen mellan de tre svarsalternativen samma som i förra frågan: Ja – 12,5 

%, Nej – 50 % och I viss mån - 37,5 %. Företagen motiverar sina svar med att hänvisa till 

föregående fråga. De företag som svarade att ett IG påverkar menar att ett ”IG i svenska är en 
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signal om att man har svårt att tillgodogöra sig information” (industriföretag) och att det för 

en anställd med icke godkänt i ämnet svenska blir svårt att kommunicera med. Företagen som 

menar att ett IG absolut inte påverkar chansen att få ett arbete hos dem säger att rätt 

kompetens i övrigt väger upp ett IG i ämnet svenska och att det är svårt för dem att i många 

fall begära ett godkänt betyg eftersom det är många i deras bransch (bygg) som har dyslexi. 

Beroende på vilken tjänst en sökande är på intervju för och om andra sökande har ett godkänt 

betyg kan ett icke godkänt betyg till viss mån påverka chansen till att få anställning.  

 

Sista frågan i företagsenkäten var att om ett VG eller MVG höjer möjligheten att få 

anställning hos de olika företagen (företagsenkät, fråga 9). 12,5 % av företagen menar att ett 

högt betyg påverkar och skriver att ”det är ju en positiv signal att det är en person som kan 

fortsätta utvecklas” (industriföretag) och ett byggföretag menar att ett högre betyg i ämnet 

svenska innebär att det är lättare att tala med och förstå den medarbetaren. Även om ett högt 

betyg kan innebära en högre chans till anställning är det ändå ”[d[e tekniska kunskaperna som 

väger tyngre” (industriföretag). De företag som svarade nej menar att så länge den sökande 

har annan ”rätt” kompetens spelar inte ett högre betyg i ämnet svenska någon roll.  

 

Även om företagen uppgav att betyget i ämnet svenska har ingen eller liten betydelse för 

chans till anställning uttrycker en del av företagen att ett BUS (betygsunderlag saknas) och ett 

icke godkänt betyg i ämnet svenska påverkar elevernas chans till att få en anställning. Till viss 

mån är det även så att betyget i ämnet svenska påverkar elevernas chanser, och att visa upp ett 

icke godkänt betyg kan innebära att dem inte får anställning.  

4.2.4 Eleverna om framtida arbetsgivare 

Det eleverna tror att deras framtida arbetsgivare tittar mest på vid anställning (elevenkät, fråga 

12) är elevernas sociala färdigheter, vilka deras praktiska färdigheter är och om man passar in 

i den rådande arbetsgruppen. I byggklassen svarade man: ”[j]ag tror att arbetsgivare tittar 

mest på sociala färdigheter, att man är trevlig och fungerar bra i grupp”, ”[d]e tittar på 

praktiska färdigheter, och bryr sig inte om man är duktig på teoriämnen” och ”[j]ag tror att 

han kollar på allt men det viktigaste är nog att jag har social kompetens och kan arbeta 

tillsammans med andra”. Det var en elev i byggklassen som menade att arbetsgivaren tittar på 
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verbala svenskfärdigheter och hur pass intressant och representativ den intervjuade skulle 

kunna vara för företaget. Den här eleven har tagit ett steg längre än sina klasskamrater och 

tänkt mer på hur de anställda verkar utåtsätt. I industriklassen menade eleverna att deras 

framtida arbetsgivare tittar mest på vid anställningstillfället är den intervjuades praktiska 

färdigheter. Eleverna sa bland annat att arbetsgivaren tittar på ”[a]ndra jobb/praktikplatser, 

delvis betyg”, ”[h]ur bra man är i själva arbetslivet, t.ex. verkstaden”, ”[p]raktiken, 

arbetskoncentrationen” och ”[h]ur mycket och vad jag kan i verkstaden”.  

 

De färdigheter som företagen uppger är av betydelse för dem vid anställningstillfälle 

(företagsenkät, fråga 5) stämmer överens med det som eleverna tror. Bland byggföretagen 

uppgav man ”[y]rkeserfarenhet, framåtanda”, ”[s]amarbetsförmåga, förmåga att 

kommunicera med omvärlden”. Man uppgav även att det är av vikt att deras anställda är lojala 

och att dem är kompetenta för uppgiften. Industriföretagen uppgav att dem söker efter 

anställda som kan samarbeta, ta ansvar, visa engagemang, har rätt yrkeskompetens och även 

social kompetens. Även ”[v]ana att resa i tjänsten, erfarenhet av att arbeta självständigt” 

och ”[f]örmåga att arbeta i grupp, förmåga att lösa problem, förmåga att uttrycka sig i tal 

och skrift” uppgavs som färdigheter av betydelse för företagen. Företagen fick även uppge de 

betyg som är av betydelse för dem när de anställer (företagsenkät, fråga 4). Byggföretagen 

tittar på om den sökande har ett jämnt betygssnitt, att ett yrkesbevis finns och om det är en 

tjänsteman som anställas skall ett högskolebetyg finnas. Bland industriföretagen råder det 

delad mening om vilka betyg och om något betyg överhuvudtaget är av betydelse. Ett företag 

uppgav att”[h]elheten [är] viktigast – godkända betyg (ej IG) …”, och ett annat företag 

menar att betyg i ”[p]rogrammering, matte, svenska” är av stor betydelse. De här två 

företagen skiljer sig från två andra industriföretag som menar att ”[d]e praktiska ämnena är 

av största betydelse för kollektivpersonal” och ”[i] vårt yrke är det mer fallenheten för yrket 

som är avgörande … ”.  

 

Att företagen är ute efter anställda som är sociala, arbetsvilliga, praktiskt kapabla och 

samarbetsvilliga står klart. De här färdigheterna är något som eleverna mest får chans att lära 

sig i sina karaktärsämnen. Men att kunna arbeta i grupp, kunna arbeta självständigt, kunna 

kommunicera i både tal och skrift och att lösa problem är något som eleverna även kan arbeta 
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med under sina svensklektioner. Vid ett anställningstillfälle kan man aldrig vara säker på vad 

det är som företagen letar efter hos en anställd. Som det har kommit fram av företagsenkäten 

kan deras krav variera. Vissa företag tittar endast på praktiska färdigheter, medan andra tittar 

på alla betyg.  

4.2.5 Elevernas framtidsplaner  

Vid frågan om eleverna har några planer på att studera vidare (elevenkät, fråga 14) blev 

resultatet att 20 % av byggeleverna tror att de kommer studera vidare någon gång i framtiden, 

55 % svarade att dem inte hade några planer alls på att studera och 25 % svarade att de kanske 

skulle studera vidare. Av de elever som svarade ja var det en elev som uppgav vad han ville 

studera till och det var byggingenjör. En elev som svarade nej på frågan motiverade sitt svar 

med att man ”behöver inte de för att lyckas”. Av industrieleverna var det ingen som trodde 

att de skulle studera vidare, men 45 % svarade att de kanske skulle studera vidare. Majoriteten 

av klassen, 55 %, svarade att de inte kommer att studera vidare. Elevernas svar stämmer 

överens med en undersökning som Statistiska Centralbyrån kom ut med 2010. Den visade att 

lägst intresse för att studera vidare finns på industriprogrammet där nästan ingen tänkte 

påbörja en högskoleutbildning inom de närmsta tre åren. En anledning till varför eleverna inte 

vill studera vidare kan bero på att de tror att dem kan få ett arbete direkt efter studenten. Ovan 

nämnda undersökningen från Statistiska Centralbyrån visar att anledningen till att eleverna 

inte vill studera vidare beror bland annat på att eleverna är skoltrötta och på grund av att 

eleverna tycker att deras gymnasieutbildning räcker för att få ett arbete. De elever som vill 

studera vidare gör det för att det yrke som eleverna vill jobba med i framtiden kräver en 

högskole- eller universitetsutbildning, eller för att kunna få ett arbete som har hög lön. De här 

eleverna är de elever som Hill (1998) valde att kalla för studiemotiverade: de här eleverna kan 

uttrycka en önskan om framtida studier trots att de går på ett yrkesförberedande program (se 

3.1.1). 

 

Berggren (2006) menar att pojkar som går på yrkesprogram oftast är mindre villiga till att 

studera vidare på grund av att deras gymnasieutbildning förbereder dem för att börja arbeta 

direkt efter gymnasiet. Hon menar även att yrkeselever oftast blir anställda inom den privata 

sektorn och att den inte är lika formell med högskoleutbildningar och examina som den 
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offentliga sektorn. Dessutom innebär högre utbildning att man måste lägga ner tid och pengar 

på en utbildning som kanske inte ens innebär några fördelar, och då väljer yrkeselever att inte 

studera vidare (Aynsley & Crossouard, 2010). Enligt Berggren (2006) är det även så att 

ungdomar som inte upplevs som högskolestudenter får mindre information om högre 

utbildning än de elever som upplevs som högskolestudenter, och grupper som är 

underrepresenterade i högre utbildning behöver mer uppmuntran än andra studenter för att 

dessa elever kanske inte ens har tänkt tanken på att studera vidare (Aynsley & Crossouard, 

2010). För att få yrkeselever att söka till högskola/universitet gäller det att ge dem 

informationen. Yrkeseleverna, som nämns ovan, tänker kanske inte ens tanken på att studera 

vidare och då gäller det för skolans personal att hjälpa dem komma förbi sina eventuellt 

begränsade framtidplaner (Lärarboken, 2005). Elever som går på byggprogrammet eller på 

industriprogrammet har stor möjlighet att komma in på högskoleutbildningar, men om 

eleverna inte under sin gymnasieskolgång satsar på att få bra betyg kan deras chanser minska 

(Berggren, 2006).  

 

Det byggeleverna vill göra i framtiden (elevenkät, fråga 15) istället för att studera vidare är att 

arbeta eller starta eget företag.  Eleverna skriver bland annat: ”[j]ag vill arbeta som snickare 

och kanske plugga vidare på högskola om 7-8 år”, ”[e]get företag, kanske utbildad till 

ingenjör”, [s]tarta eget företag” och ”[f]å jobb inom anläggning och sedan starta eget”. 

Industrieleverna är mer tillbakahållna med sina framtidsplaner och det handlar mest om att 

helt enkelt arbeta: ”[s]kaffa familj, ha ett bra jobb”, ”[f]å jobb i Norge på en oljerigg”, ”[f]å 

ett jobb och flytta hemifrån” och ”[f]å ett jobb och leva livet”. För eleverna i industriklassen 

och för eleverna i byggklassen handlar livet efter studenten om att skaffa ett jobb och sen leva 

livet. Elever som går på yrkesprogram har en identitet som är förknippad med att ha ett arbete 

och en fast inkomst (Berggren, 2006). Men även om eleverna vill börja arbeta direkt efter 

studenten och att vidare studier inte är deras första prioritet, visar dem ambitioner om en 

positiv framtid. För även om yrkeselever inte vill studera vidare innebär inte det att eleverna 

inte har mål som de vill uppnå. En del av byggeleverna uttryckte en önskan om att starta ett 

eget företag och någon kunde tänka sig att studera till byggingenjör.  
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5. Diskussion  

Eleverna i undersökningen är av uppfattningen att ämnet svenska i viss mån kan vara viktig 

för dem, och eleverna uppgav att de satsar på att få minst godkänt (29 %) och majoriteten 

uppgav att dem satsade på att få VG (48,5 %), och några elever satsar på att få MVG (22,5 %) 

i ämnet (se 4.2.2). Att eleverna satsar på att få ett godkänt betyg och i vissa fall höga betyg 

kan bero på att de har förstått nyttoaspekten av ämnet (Hill, 1998), och när elever finner att ett 

ämne kan kopplas till deras egen verklighet blir ämnet genast mer intressant. När det gäller att 

välja vad det är man skall arbeta med i yrkesklasser under svensklektioner kan det vara en bra 

idé att utgå från elevernas intresse. Undersökningen visade klart och tydligt att elevernas 

intresse ligger i karaktärsämnena, och via en programinfärgning (Korp, 2006) hade eleverna 

kanske upplevt svensklektionerna som ännu mer viktiga än vad de gör nu. I vilket fall som 

helst hade eleverna i alla fall fått en pedagogisk fördel eftersom de går in med en förförståelse 

(Korp, 2006). Kärnämnena i skolan idag utgår från de studieinriktade programmen (Hellsten 

& Prieto, 1998) och det har gett ämnena en akademisk karaktär. I programmålen för de båda 

programmen står det att eleven skall kunna ”kommunicera på svenska … med sikte på 

behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier” (Skolverket (a)). Det här ansvaret bör inte 

endast ligga på yrkeslärarna, utan det här bör ske i samarbete med svenskläraren. Det finns 

inget som säger att man på svensklektioner inte kan läsa säkerhetsföreskrifter eller manualer 

till maskiner eftersom även det är texter. För att ytterligare göra ämnet svenska intressant hade 

klassernas svensklärare kunnat hämta inspiration från karaktärsämnenas arbetssätt. Under sina 

karaktärsämneslektioner får eleverna ofta arbeta självständigt (Hellsten & Prieto, 1998) 

medan att kärnämneslektioner oftast innebär katederundervisning. Svenskläraren hade kunnat 

ge eleverna mer ansvar under svensklektionerna och om eleverna inte endast fått färdiga 

uppgifter som det i princip finns ett rätt svar till, hade kanske ämnet svenska kunnat bli mer 

prioriterat av eleverna. Även det faktum att svensklektionerna äger rum i en annan del av 

skolan, precis som Hellsten & Prieto (1998) fann i sin avhandling, kan göra eleverna mer 

avigt inställda gentemot svenskan. Vissa av svensklektionerna hade kanske kunnat äga rum i 

lokalerna där eleverna har sina karaktärsämneslektioner, och ett större samarbete med 

yrkeslärarna hade kunnat ägt rum.  
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När eleverna fick frågan om vad de tycker är intressant med ämnet svenska uppgav en 

majoritet momentet film (se 4.2.2). Att det är just det här momentet som eleverna finner som 

mest intressant är kanske inte så konstigt. Att titta på film innebär att eleverna kommer ifrån 

alla teoretiska inslag i ämnet och det som krävs av eleverna är att de sitter still, tittar och 

lyssnar. Klassernas lärare hade vid enkättillfället introducerat klasserna för August Strindberg, 

men istället för att läsa hans böcker fick eleverna titta på film. Många av de båda klassernas 

elever har antingen läs- och skrivsvårigheter eller konstaterad ADHD, och om dessa elever 

skulle bli ”tvingade” till att läsa Fröken Julie som Strindberg skrev den skulle det kunna 

innebära att eleverna lika gärna kan slå ifrån sig boken helt och hållet och inte få något gjort. 

En annan orsak till varför film är det som lockar mest, kan vara att en del av eleverna är 

studietrötta (Hill, 1998). Eleverna är kanske trötta på traditionella studier och det här har 

läraren uppfattat. Det vidgade textbegreppet tillåter att film tas in i klassrummen och film kan 

då användas istället för böcker. Moment som eleverna finner som minst intressant var 

grammatik, litteraturhistoria, hålla muntliga föredrag och skriva recensioner (se 4.2.2). De här 

momenten är alla moment som gör att eleverna kan uppleva att läraren försöker ändra på dem 

när hon får dem att skriva om ämnen som inte ligger i deras intresse, när hon får eleverna att 

tala om saker som de annars aldrig skulle tala om, och när hon i deras uppsatser ändrar på 

deras eget språk till ett språk som skoland värld har bestämt är det rätta (Hill, 1998). När den 

här känslan kommer till eleverna blir det samma sak som att tvinga dem att läsa Fröken Julie: 

eleverna kommer inte skriva uppsatser och dem kommer inte framföra en muntlig 

redovisning.  

 

Vid frågan om livet efter studenten, tror eleverna att deras framtida arbetsgivare inte lägger 

alldeles för stor vikt vid svenskbetyget (se 4.2.3), och till viss del stämmer det. Men samtidigt 

menar eleverna att ett icke godkänt betyg kan verka som om eleven har struntat i 

svensklektionerna och det är inget som eleverna vill visa sina framtida arbetsgivare. De flesta 

av företagen lägger inte så stor vikt vid om eleven har BUS, IG, VG eller MVG i ämnet 

svenska (se 4.2.2 & 4.2.3), och en del elever och företag menar att det som eleverna får lära 

sig på svensklektionerna inte har med deras framtida yrke att göra. Men samtidigt kräver ändå 

företagen kräver att deras anställda ska kunna läsa och förstå säkerhetsföreskrifter och 

manualer på svenska. En del av företagen uppger att ett icke godkänt betyg i ämnet svenska 
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dock kan påverka elevernas chans till anställning, ett VG eller MVG kan påverka eftersom det 

visar företagen att eleven har bra möjligheter för att utvecklas och att eleven är lätt att tala 

med och att den har lätt för att förstå (se 4.2.3). Som nämnt ovan hade programinfärgning 

kunnat lösa det här problemet (Korp, 2006: Högberg 2010).  

 

Elevernas framtida arbetsgivare söker efter anställda som är arbetsvilliga, praktiskt kapabla 

och samarbetsvilliga (se 4.2.4). De här egenskaperna är oftast något som eleverna får lära sig 

under sina lektioner i karaktärsämnena. Men som lärare i svenska kan man låta sina elever 

arbeta i grupp med redovisning av en film, bok eller en pjäs eller man kan låta eleverna arbeta 

självständigt genom att man låter dem arbeta med en redovisning om ett ämne som eleverna 

själva väljer. Alla lärare på en skola måste arbeta ihop för att ge eleverna de kunskaper som 

krävs för att dem skall lyckas längre fram i livet. Men samtidigt om företagen förmedlar deras 

åsikter om vilka betyg de lägger mest vikt på vid en anställning kan det innebära att ämnet 

svenska inte tas upp. Eleverna får då ytterligare en legitim orsak till varför de kan anstränga 

sig mindre på svensklektionerna än på deras karaktärsämneslektioner (andra orsaker kan vara 

arbetssättet och vart lektionerna äger rum, se 3.1.1). Företag och lärare borde samtala med 

varandra om att alla betyg är lika viktiga, och genom ett gott samarbete kan svensklektionerna 

få större betydelse för företagen och eleverna än vad det är idag. Eleverna själva måste tänka 

på att under sin skolgång satsa på alla ämnen - inte bara på de praktiska utan även på de 

teoretiska. När eleverna skall ut och söka arbeta kan de aldrig vara säkra på vad det är som 

företagen letar efter hos en anställd. Som det har kommit fram av företagsenkäten kan deras 

krav variera. Vissa företag tittar endast på praktiska färdigheter, medan andra tittar på alla 

betyg. För att informera eleverna om vad de skall tänka på under sin skolgång för att enklast 

kunna få ett arbete efter sin student, är det viktigt att eleverna får tillgång till information om 

hur de kan göra för att bättra på sina chanser att få ett arbete.  

 

För yrkeseleverna i undersökningen innebär livet efter studenten om att skaffa ett arbete och 

sen leva livet (se 4.2.5). För de här eleverna är inte vidare studier någon prioritet (Carlsson 

2001; Berggren 2006; Högberg 2010), men det här innebär inte att alla inte vill studera vidare 

någon gång längre fram i livet. En del byggelever uttryckte en önskan om att studera till 

byggingenjör. De övriga eleverna är inte heller de helt utan ambitioner, utan de vill till 
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exempelvis starta egna företag och jobba i Norge. Även om yrkeselever generellt sett inte vill 

fortsätta studera efter studenten innebär inte det här att dem saknar mål i livet (Aynsley & 

Crossouard, 2010). Skolan borde uppmuntra sina elever att ha högre riktpunkter i livet än att 

bara arbeta, och Berggren (2006) menade till och med att information om högre utbildning 

inte alltid går ut till yrkeselever. Skolan kan inte, och bör inte tänka att elever som går på 

yrkesprogram automatiskt vill ut i arbetslivet direkt efter studenten. Men skolan måste 

samtidigt få eleverna att inse att det ibland inte räcker med att endast få godkänt i alla betyg 

om de vill studera vidare eftersom konkurrensen på vissa högskoleinriktningar ibland kan 

vara riktigt hård (Berggren, 2006). En del av eleverna i undersökningen visar upp en 

målmedvetenhet som skolan måste ta hand om, för om skolan låter eleverna tro att de aldrig 

kan studera vidare, kommer eleverna aldrig göra det heller. Yrkeselever kan minst lika gärna 

starta egna företag, studera vidare och till slut bli tjänstemän, men om eleverna inte får rätt 

information kan deras framtidsplaner rinna ut i sanden.  

5.1 Metoddiskussion  

I denna del av diskussion väljer jag att föra en kritisk metoddiskussion gentemot mig själv 

och hur min uppsats kom att bli. Jag väljer att vara kritisk för att kunna stärka tillförlitligheten 

i min uppsats och det finns alltid förbättringar som man kan göra. Till att börja med kan mitt 

ämne tyckas vara subjektivt eftersom jag själv har gått ett yrkesförberedande program och för 

att jag har varit ute på praktik bland de klasser som var med i undersökningen. Jag vill påpeka 

att mitt ämnesval har utgått från ett personligt intresse och det här har gett mig motivation och 

ett engagemang som krävs för att kunna genomföra ett arbete av sådan här art (Denscombe, 

2004). Mitt urval av klasserna blev ett bekvämlighetsurval, men trots det anser jag att 

eleverna i klasserna kan anses vara typiska för de gymnasieklasser som de representerar, och 

en generalisering kan göras i relation till andra liknande situationer och sammanhang (Patel & 

Davidsson, 2003). Eleverna i de båda klasserna är alla pojkar, och enligt nyligen utfärd 

statistik av Skolverket är det pojkar som har överhanden när det gäller bygg- och 

industriprogrammen; i hela Sverige är det 92 % pojkar på bygg- och industriprogrammen just 

nu (Skolverket (d)). Tidigare forskning visar även på dominans av pojkar på bygg- och 

industriprogrammen (Hill, 1998; Carlsson, 2001; Högberg, 2010). Min undersökning kom 
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således, i likhet med bland annat Hill (1998), att bli en undersökning om pojkars inställning 

till kärnämnet svenska.  

 

Mitt val att arbeta utifrån kvalitativa enkäter med ett kvantitativt deltagande känner jag 

fortfarande var den rätta metoden för min undersökning. Jag ville ha reda på hur elever tänker 

kring kärnämnet svenska, och att då endast intervjua ett fåtal känner jag vore fel. För min 

undersöknings skull krävdes det ett högre antal deltagande och att genomföra kvalitativa 

intervjuer med 31 elever hade tagit för mycket tid och energi. En enkät kan genomföras på ett 

förhållandevis stort urval i relation till tiden (Ejlertsson, 2005), och vid enkätundersökningen 

undvek jag även den så kallade intervjuareffekten. Eftersom jag är bekant med eleverna hade 

det kunnat påverka eventuella intervjuers utgång, och jag hade med mina frågeställningar 

kunnat påverka eleverna att svara på ett sätt som de trodde att jag ville (ibid.). Jag inser i 

efterhand att frågorna i företagsenkäten hade kunnat formuleras på ett annat sätt för att få fram 

ytterligare information, men jag ändå nöjd med de svar som jag erhöll. Att bortfallet 

begränsades till 20 % är normalt när man skickar ut postenkäter (ibid.), och jag anser att 

bortfallet inte störde min undersöknings resultat.  

5.2 Fortsatt forskning  

Mitt område som jag har behandlat i min uppsats har varit objekt för forskning förr men jag 

anser inte att ämnet är uttjatat. I och med att en ny läroplan, Gy11, kommer att sättas i verk 

hösten 2011 kommer yrkeseleverna att få en yrkesexamen medan elever på 

studieförberedande program kommer erhålla en högskoleförberedande examen. Tiden 

kommer även att öka för karaktärs- och yrkesämnen för att ge mer fördjupade 

yrkeskunskaper, och skolans kontakt med arbetslivet ska förbättras för att höja kvalitén på 

programmen (Regeringen, 2008). När den nya läroplanen har varit rådande ett tag är ny 

forskning aktuell och att i så fall kolla upp om skolor och företag kommunicerar mer med 

varandra om kärnämnenas ställning än nu vore intressant. Även forskning kring 

yrkeselevernas framtidsplaner kunde vara av intresse.  

 

Min egen undersökning skulle kunna utvecklas ännu mer om man intervjuade några av 

eleverna mer personligt om deras bakgrund: tidigare skolgång, familjebakgrunden et cetera. 
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Arbetet skulle även kunna bli mer innehållsrikt om man genomförde intervjuer med företagen 

och om man hade med fler än 20 företag.  

5.3 Didaktisk implikation  

Uppsatsens undersökning visar att en del av yrkeselevernas intresse ligger i deras 

karaktärsämnen, och därför bör deras svensklärare ta tillvara det intresset. Genom att 

samarbeta med yrkeslärarna och kolla på vad elevernas programmål säger, kan 

svensklektionerna skapa en helhet för eleverna. Elever som går på byggprogram bör bland 

annat ha språkliga färdigheter, kunna arbeta i och även leda projekt, och kunna diskutera 

kring till exempel etiska frågor som rör deras framtida yrke. Allt det här är moment som kan 

tas upp på svensklektionerna. Läraren måste dock undvika att göra den så kallade 

programinfärgningen framtvingad. Om inte det moment som är tänkt att gås igenom kan 

kopplas ihop med elevernas program, bör det inte ske (se 3.1.1). Undersökningen visar även 

att det är momentet film som yrkeseleverna är mest intresserade av när det gäller ämnet 

svenska (se 4.2.2), och svenskläraren bör då utnyttja det vidgade textbegreppet (se 3.3.2). 

Genom att samarbeta med eleverna om deras utbildning, och anpassa den efter elevernas 

behov och intresse gör man det möjligt för eleverna att finna nyttoaspekten med svenskämnet.  

 

Även ett samarbete med elevernas framtida arbetsgivare är av vikt för att kunna skapa 

meningsfulla svensklektioner. Företagsenkäten visade att företagen lägger vikt vid att deras 

anställda har de praktiska kunskaperna för att kunna genomföra ett bra arbete, men även 

samarbetsförmåga, arbetsvilja och social förmåga är egenskaper som är intressant hos en 

anställd. Det är inte bara yrkeslärarna som kan arbeta för att utveckla det här hos eleverna, 

utan även svenskläraren kan det här i åtagande när det gäller svenskundervisningen. Genom 

att arbeta på liknande sätt som eleverna får göra i karaktärsämnena ger man eleverna 

ytterligare en chans att utveckla samarbetsförmåga och sin sociala förmåga. Och när man 

arbetar med texter kopplade till yrkeselevers framtida yrken, så som säkerhetsföreskrifter och 

manualer, hjälper svenskläraren till med att utveckla elevernas yrkeskompetens samtidigt som 

dem lär sig tala, skriva och argumentera med siktet inställt på deras framtida yrkesliv.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev och elevenkät  

 

Halmstad Högskola 

Lärarutbildningen      2010-03-24 

 

Till Dig som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram.  

Jag, Sofia Persson, ska under vårterminen 2010 skriva ett examensarbete. Detta arbete 

kommer att ta upp hur ni elever på gymnasiets yrkesprogram ser på kärnämnet svenska, och 

även hur era framtida arbetsgivare ser på era betyg i samma ämne.  

För att kunna ta reda på detta, och för att kunna genomföra mitt examensarbete, behöver jag 

din hjälp. Bifogat till detta brev finns en enkät som jag hoppas att du vill fylla i. Din 

medverkan är självklart frivillig, men det är betydelsefullt för min undersöknings kvalité att 

du väljer att ställa upp. Om du väljer att delta kommer dina svar självklart att behandlas 

konfidentiellt, och du kan när som helst välja att avbryta att fylla i enkäten. 

Trots att detta kanske orsakar lite besvär för dig hoppas jag att du kan hjälpa mig med att få 

fram kunskap kring yrkeselevers inställning till kärnämnet svenska.  

Tack på förhand för din medverkan.  

Sofia Persson  
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Elevenkät  

Denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt och ska endast användas som underlag för 

mitt examensarbete.  Jag är tacksam för att du tar dig tid till att vara med och jag ber dig att 

tänka över dina svar innan du fyller i dem.  

Här kommer några frågor om vem du är.  

1. Ringa in vilken årskurs du går i. 

1:a   2:a   3:e  

 

2. Ringa in om du är kille eller tjej. 

Kille    Tjej 

 

3. Hur gammal är du?  

_________________________________________________________________________ 

 

Här kommer några frågor som tar upp ditt gymnasieval och dina åsikter kring ämnet 

svenska. Ringa in de svarsalternativ som stämmer överens med vad du tycker.  

4. Var bygg/ industriprogrammet ditt förstahandsval till gymnasiet?  

Ja Nej  

Om Nej, vad var ditt förstahandsval? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Varför valde du att gå ett yrkesförberedande program? Svara så utförligt som du kan.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Hur viktigt tycker du att ämnet svenska är för dig på en skala från 1-10? Sätt ett kryss på 

linjen, där 1 betyder inte alls viktigt, 5 betyder viktigt och 10 betyder jätteviktigt.  

1_____2_____3______4______5______6_______7_______8_______9_______10 
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7. Vilket betyg satsar du på att få i ämnet svenska?  

G  VG MVG 

Motivera gärna ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Vad, inom ämnet svenska, tycker du är mest intressant? Kryssa i de alternativ som 

stämmer överens med vad du tycker. Du kan kryssa i mer än ett alternativ.   

Läsa litteratur  [  ]  Skriva recensioner  [  ]   

Grammatik  [  ]  Hålla muntliga föredrag  [  ]  

Litteraturhistoria [  ]  Uppsatsskrivning  [  ]  

Språkhistoria [  ]  Film   [  ] 

Drama   [  ]    

Annat 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9.  Vad inom ämnet svenska, tycker du är minst intressant? Kryssa i de alternativ som 

stämmer överens med vad du tycker. Du kan kryssa i mer än ett alternativ.   

Läsa litteratur  [  ]  Skriva recensioner  [  ]   

Grammatik  [  ]  Hålla muntliga föredrag  [  ]  

Litteraturhistoria [  ]  Uppsatsskrivning  [  ]  

Språkhistoria [  ]  Film   [  ] 

Drama   [  ]     

Annat 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10. Vilka ämnen i skolan tycker du är mest intressanta?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Nu kommer några frågor om din tid efter du har slutat gymnasieskolan.  

11. Tror du att din framtida arbetsgivare vid anställningstillfället tittar på vilket betyg du har 

i ämnet svenska?  

Ja  Nej  Kanske  

Motivera gärna ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Vad tror du att din framtida arbetsgivare tittar mest på vid anställning (sociala/praktiska 

färdigheter)? Svara så detaljerat som du kan 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Tror du att ditt betyg i ämnet svenska har betydelse för om du får jobb eller inte?  

Ja    Nej    Kanske  

Motivera gärna ditt svar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. Tror du att du kommer studera på högskola/universitet någon gång i framtiden?  

Ja   Nej   Kanske  
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Om Ja, vad i så fall? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. Vad är dina planer för framtiden? Svara så detaljerat som du kan.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 – Företagsenkät 

Hej,  

Mitt namn är Sofia Persson och jag läser till lärare i engelska och svenska på Högskolan i 

Halmstad. Jag är inne på min sista termin och ska nu skriva examensarbete.  

2008 hade jag praktik på Kattegattgymnasiet och hade svensklektioner med bland annat 

elever från Byggprogrammet. Jag upptäckte då att vissa av eleverna ofta inte hade något 

intresse av att ha svenska, utan att intresset låg mest hos karaktärsämnena. Under min praktik 

hade jag inte tid att ta reda på varför eleverna inte ”gillade” svenskan, men det är det jag ska 

göra nu; Jag vill undersöka om eleverna fortfarande tycker så och varför det i så fall är på det 

viset.  

Jag skulle även vilja ha framtida arbetsgivares åsikter, och jag har i detta brev bifogat en enkät 

som tar upp vad ni/ert företag tittar på när ni ska nyanställa. Ert deltagande i undersökningen 

är självklart frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att ni svarar. När 

ni fyllt i enkäten ber jag er att skicka tillbaka den i det bifogade portofria svarskuvert som 

finns med i brevet som fort som möjligt, helst inom en vecka.  

Era åsikter kommer att hjälpa mig mycket och era svar kommer endast att användas i mitt 

examensarbete och svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  

Om ni har några funderingar angående mitt examensarbete eller någon fråga i enkäten kan ni 

kontakta mig via min mail.  

Tack på förhand!  

 

 

 

Sofia Persson 

persson-sofia@hotmail.com 
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Enkät – Företag  

Denna enkät är anonym och ska endast användas som underlag för mitt examensarbete.  Jag 

är tacksam om du tar dig tid till att delta och dina svar kommer att vara till stor hjälp.  

Vilket sorts företag jobbar Ni på? 

_____________________________________________________________________ 

Hur många anställda har Ert företag?  

_____________________________________________________________________ 

Vilka yrken anställer Ert företag till? Om flera, nämn de tre vanligaste  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vilka betyg är av betydelse för Er vid anställningstillfälle? Om flera, ange de tre viktigaste. 

Kan vara allt från praktiska till teoretiska ämnen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vilka färdigheter (sociala/praktiska) är av betydelse för er vid anställningstillfälle? Om flera, 

ange de tre viktigaste.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Har betyg i ämnet svenska någon betydelse för om en sökande blir anställd hos Er eller inte?  

Ja Nej I viss mån  

Motivera gärna Ert svar: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om en sökande har BUS (betygsunderlag saknas) i ämnet svenska, påverkar det möjligheten 

att få anställning hos Er?  

Ja Nej I viss mån  

Motivera gärna Ert svar:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om en sökande har IG i ämnet svenska, påverkar det möjligheten att få anställning hos Er?  

Ja Nej I viss mån   

Motivera gärna Ert svar:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om en sökande har högre betyg, VG eller MVG, i ämnet svenska, höjer det möjligheten att få 

anställning hos Er?  

Ja  Nej I viss mån 

Motivera gärna Ert svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan // Sofia Persson 
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Bilaga 3 – Påminnelsebrev till företag.  

Hej,  
 

För några veckor sedan skickade jag ut en enkät till ert företag. Jag skriver ett examensarbete i 

vilken inställning yrkeselever på gymnasiet har till kärnämnet svenska, och jag vill även ha 

framtida arbetsgivares åsikter kring kärnämnet svenska.  

 

Eftersom jag ännu inte har mottagit ett svar från ert företag, antar jag att ni inte haft tid att 

fylla i enkäten. Ert deltagande i enkätundersökningen är självklart frivilligt, men det är viktigt 

för mitt examensarbetes skull att ni som får enkäten besvarar den. Jag skulle därför vara 

tacksam om ni ville fylla i enkäten och skicka den till mig (helst inom en vecka) i det 

portofria svarskuvert som bifogas. Om ni redan har skickat in enkäten ber jag er att bortse från 

denna påminnelse.  

 

Som jag skrev i förra brevet är era svar konfidentiella, och era svar kommer endast att fungera 

som underlag för mitt examensarbete.  

 

Om ni har några funderingar angående mitt examensarbete eller angående någon fråga i 

enkäten kan ni kontakta mig via min mail.  

Tack på förhand!  

 

 

 

Sofia Persson 

persson-sofia@hotmail.com 

 

 


