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Studien motiverades av en fundering kring hur elever i yrkesprogrammet vård och omsorg
talar om framgångsfaktorer för att lyckas med sin utbildning. Syftet med studien är att
identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram talar om
framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera konsekvenser för rollen som
yrkeslärare. Datainsamlingen har skett genom fokusgruppsintervjuer med elever inom
vård- och omsorgsprogrammet och data har sedan analyserats utifrån Laclau och Mouffes
diskursteori.
I den offentliga debatten framställs, i mitt tycke, yrkesprogrammen ur ett patogent
perspektiv och därför fann jag det intressant att låta studien anta ett salutogent perspektiv.
Studiens huvudsakliga slutsats är att framgångsfaktorerna ”Den om målet”, ”Den om
pedagogiken” samt ”Den om relationerna” dominerar, och den om målet är den tyngst
vägande. Dessa diskurser har ett sammansatt förhållande till varandra och påverkar
varandra, då de alla är viktiga för att eleverna skall lyckas i sin utbildning. De faktorer
vilka man i rollen som yrkeslärare behöver ta hänsyn till för att eleverna skall lyckas med
sin utbildning, bland annat förmåga att bygga relationer, leda och bedriva undervisning
med hög kvalitet som synliggör mål. Även ett förändrat tal om yrkesutbildning och elever
i densamma, utifrån ett salutogent förhållningssätt, påverkar attityder och handlingar och
kan därför påverka elevers syn på sig själva och deras förmåga att lyckas med sin
utbildning.
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This study was motivated by reflections on how students in health and social care program
are discussing the success factors needed to succeed in their vocational education. My
aim in this essay is to analyse how students in health and social care education talks about
as success factors in their vocational education based on interviews in focus groups and
discuss what consequences it may have on teachers in the same vocational education.
Theory, as well as a method, are inspired by Laclau's and Moffe's discourse theory. In the
public debate today are, in my opinion, vocational education programs displayed from a
pathogenic perspective, therefor is my aim to adapt a salutogenic perspective.
The study's main conclusion is that the discourses "The goal of future", “The one of
pedagogy" and "The one of the relations" dominate. These discourses have a complex
relationship with each other and influence each other, as they all are important for students
to succeed. My study points out that the discourse “The goal of future” emerges in this
study as the most important for the students. It is, in my opinion, a complex picture who
emerges and there are many factors that teachers in vocational education needs to take
under consideration for students to succeed in vocational education. This includes ability
to build relationships, lead and conduct teaching with high quality which visualize goals.
Also a change in the way politicians, headmasters and teachers talks, by a salutogenic
perspective, about vocational education can affect attitudes and actions. This can, in the
next step, affect students´ view of them self and their ability to success with their
vocational education.
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1. INLEDNING
1.1 Problembeskrivning
Debatten om vad som krävs för att elever skall lyckas med sin gymnasieutbildning
pågår runt om i samhället, detta utifrån myndighetsrapporter som visar att avhoppen
från gymnasieskolan ökar men även genom internationella kunskapsmätningar som
visar på försämrade resultat hos elever1 i den svenska skolan.
Ett exempel på hur den politiska diskussionen om skolan pågår i samhället är under
hösten 2016 då gymnasieskolans utveckling debatteras av nuvarande gymnasie-och
kunskapsminister Anna Ekström (S) och tidigare utbildningsminister Jan Björklund (L)
i ett debattprogram i Sveriges Televison2. I programmet framkommer att mer än var
fjärde gymnasieelev idag hoppar av sin utbildning. Även Skolinspektionens rapport
(2015) påtalar att de nationella yrkesprogrammen har lägst andel elever som når
examen. Vidare debatteras att de elever som väljer yrkesutbildning har minskat i antal
vilket, sett ut Anna Ekströms synvinkel, beror på att dessa program idag saknar
möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Jan Björklund menar å sin sida att låta
alla elever obligatoriskt nå högskolebehörighet inte är någon lösning då elever i
yrkesprogram ofta tycker att de teoretiska ämnena (Jan Björklunds ordval) är
”kämpiga”. En obligatorisk högskolebehörighet på yrkesutbildningar skulle leda till än
fler avhopp och individuella misslyckanden, menar Björklund.
Som blivande yrkeslärare inom vård- och omsorgsämnen funderar jag mycket på hur
jag, utifrån rollen som yrkeslärare, kan bidra till att elever inom ovanstående program
ska lyckas med sin utbildning och nå en yrkesexamen. Det står i läroplanen GY 11
(Lärarförbundet, 2014) att lärarens roll är att organisera och genomföra undervisningen
så att eleven upplever den som meningsfull så att elevens kunskapsutveckling går
framåt. Det står också att eleven skall få möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och
sammanhang.

1

När ordet elev används i studien avses elev avses elev i generella termer. Detta då det förekommer forskningsbaserad

litteratur i den här studien som innefattar såväl elever i allmänhet, men även texter som riktar sig mot elever i yrkesprogram.
Dessa omnämns då som elever i yrkesprogram alternativt som elever vid ett specifikt yrkesprogram.
2
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Det finns många olika faktorer som kan göra att en elev inte förstår eller kan hantera de
krav som ställs under studierna och därmed minskar chansen till att lyckas med sin
gymnasieutbildning. Några exempel på faktorer som jag uppfattat att det talas om i
debatten är bland annat bristande förmåga till läsförståelse, otillräcklig studie- och
yrkesinformation som leder till att elever väljer en utbildning utan intresse eller
förståelse för yrket, skoltrötthet eller besvär med psykisk ohälsa. Enligt Förenta
Nationerna (FN) drabbas 20 % av alla världens 14 - 24-åringar av någon form av
psykisk ohälsa under ett år. Störst risk för ungdomarna att drabbas av psykisk ohälsa
föreligger när de skall etablera sig i vuxenlivet menar FN (United Nations, 2014).
Hagquist (2016) finner att psykosocial ohälsa är vanligt hos ungdomar på
yrkesprogram.
Framgång i utbildning kan diskuteras ur flera perspektiv. Dels det personliga
perspektivet då ingen mår väl av att misslyckas eller att inte se meningsfullhet i det man
gör, men även samhällsekonomiska och kompetensförsörjningsmässiga perspektiv.
Bland annat Västra Götalandsregionen (2016) flaggar för att bristen av välutbildad
personal inom vård- och omsorgsområdet är stort och förväntas öka. Därmed är det
väsentligt att fler elever söker sig till vård- och omsorgsutbildning och att de lyckas med
sina studier och når målet om anställningsbarhet.
Ytterligare perspektiv är den politiska och mediala debatten vilket har getts exempel på
i början av inledningen. Det är lätt att påverkas av det som sägs i det offentliga rummet.
Är det dessutom en politiker eller någon som är insatt i skolans värld som uttalar sig
vilken anses förtroendeingivande kan det som sägs ses som en självklarhet som inte
ifrågasätts. Min upplevelse av debatten är att den är inriktad på att lösa problem, som
kan finnas såväl hos eleven som i skolan, för att hitta den felande länken och åtgärda
den. Jag efterlyser, utifrån ett salutogent perspektiv, att diskussionen för att öka andelen
elever som når yrkesexamen istället utgår från vad elever i yrkesprogram upplever
positivt och vad som kan förklara att de lyckas med sin utbildning.
Jag har inte funnit någon forskning direkt inriktad på framgångsfaktorer som elever
inom vård- och omsorgsprogrammet i synnerhet, så väl som elever i yrkesprogram i
allmänhet, säger vara avgörande för att lyckas med sin utbildning. Jag upplever
dessutom att elever inom yrkesutbildning sällan kommer till tals i samhällsdebatten och
att det istället är många andra; politiker, branscher, skolledare, lärare men även
allmänheten, som tycker kring vilka faktorer som är avgörande för en lyckad utbildning.
Varför jag med utgångspunkt i ovanstående resonemang funderar över vad som gör att
elever i vård-och omsorgsprogrammet förstår, klarar av att hantera samt finner sin
utbildning meningsfull? Hur talar elever i vård- och omsorgsprogrammet om vad de
behöver för att lyckas med sin utbildning och hur påverkar det i sin tur yrkeslärarrollen?
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare.
Med framgångsfaktorer avser jag i den här studien de faktorer vilka eleverna talar om
som bidragande orsaker till att de vill och kan lyckas med sin utbildning

2. FORSKNINGSBAKGRUND
I den här delen beskrivs forskning och undersökningar om eleven i yrkesprogram samt
om yrkeslärarens3 uppdrag och roll. Därefter kommer ett avsnitt om framgångsfaktorer
i yrkesutbildning.
2.1 Eleven i yrkesprogram
Sedan införandet av GY 11 utbildas elever nu i ett yrkesprogram och inte som tidigare i
ett yrkesförberedande program. Inom GY 2011 har yrkesämnen fått ett ökat utrymme i
timplanen på bekostnad av de gymnasiegemensamma ämnena (Rosvall, 2012;
Johansson, 2012), detta för att yrkeselever skall vara mer förberedda och
anställningsbara när de når sin yrkesexamen.
Elever i yrkesprogram beskrivs ofta som praktiker, där attityder till teoretiska moment
kan förklaras som motstånd och ovilja (Rosvall, 2012). Berglund (2009) menar i sin
avhandling att en konsekvens av att elever i yrkesprogram ser sig själva, men även ses
av andra, som ”praktiskt lagda” blir att de har problem med teoretiska studier inom en
utbildning. Följden av detta är att elever i yrkesprogram ser sig själva som innehavare
av olika anlag och att deras sociala och kulturella bakgrunder då utpekas som ett
dilemma.
I Johanssons (2009) etnografiska studie, deltar bland annat elever vid dåvarande
omvårdnadsprogrammet, idag vård- och omsorgsprogrammet. Det framkommer att
eleverna vid omvårdnadsprogrammet ofta beskrivs (av lärare, elever vid andra program
men även av sig själva) med uttryck som kan tolkas nedvärderande och att de har en
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När ordet yrkeslärare används avses lärare vilka undervisar i yrkesämnen. När ordet lärare används avses lärare i generella

termer. Detta då det förekommer forskningsbaserad litteratur i den här studien som innefattar såväl lärare i allmänhet, men
även specifikt yrkeslärare.
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bristande förmåga att ta till sig kunskap. Elever i yrkesprogram som förekommer i
studien beskriver samtidigt att förväntningarna på dem i de gymnasiegemensamma
ämnena är för lågt ställda. Vård- och omsorgsprogrammet har, från att historiskt sett ha
varit en utbildning med högt studiemotiverade elever som fått plats på utbildningen i
konkurrens, gått mot ett mindre antal sökande till utbildningsplatserna vilket innebär att
samtliga sökande erbjuds en plats. (Socialstyrelsen, 2006).
I samhällsdebatten framställs yrkeselever ofta som en homogen grupp där individerna
sägs ha en krånglig ”skolkarriär” bakom sig, besvärliga hemförhållanden, sämre
studieförmåga4 och psykisk ohälsa. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2003; Asghari, 2014;
Berner, 2009; Hagquist, 2016). Idag skrivs och pratas mycket om att ungdomars
psykiska hälsa blir allt sämre vilket även FN (UN, 2014) och Socialstyrelsen (2010)
rapporterar om. Hagquist (2016) påtalar att de elever som väljer ett yrkesprogram har en
högre förekomst av psykosocial ohälsa än de som väljer studieförberedande program.
Detta menar förklarar han med socioekonomiska skillnader vilka delvis är en spegling
av föräldrarnas sociala position.
I debatten märks kritik mot den inriktning som gymnasiereformen 2011 tagit på grund
av att elever i yrkesprogram har mindre del av gymnasiegemensamma ämnen och ökad
del yrkesämnen. Detta, skriver Fejes och Nylund i sin debattartikel5, leder till att
klasskillnader i samhället ökar då det borttagna obligatoriet av högskoleförberedelse på
yrkesprogrammen medför minskning av möjligheter för yrkeselever att få utveckla ett
aktivt medborgarskap och kritiskt tänkande. Följden av detta, menar de båda författarna,
blir ett samhälle där redan förutbestämda sociala roller cementeras. Bland annat blir det
synsätt som ovan beskrivits tydligt då tidigare skolminister Jan Björklund uttrycker
”Alla ungdomar vill inte bli akademiker, alla kan inte, alla har inte förmågan att bli
det”6 när han debatterar för att yrkesprogram inte skall ha obligatorisk
högskolebehörighet.
Sammanfattningsvis skriver samhällsdebatten fram elever i yrkesprogram som en
homogen grupp som inte är studiemotiverad, har struliga relationer, mår psykiskt dåligt
och inte vill ta möjligheten att förflytta sig i klassamhället eller delta i samhällslivet.

4

http://www.byggnadsarbetaren.se/2016/04/ministern-matte-bor-kopplas-till-bygg/

(Hämtad 2016-11-26)
5
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yrkesutbildning/
(Hämtad 2016- 11-01)
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Forskningen å sin sida synliggör såväl klass som stereotyper och Rosvall (2012) menar
att det finns starka traditioner om hur en elev i yrkesprogram förväntas vara och detta är
traditioner som kan vara svår att bryta sig loss ifrån.
2.2 Yrkeslärarens roll
Det står i läroplanen GY 11 (Lärarförbundet, 2014) att lärarens roll är att organisera och
genomföra arbetet så att eleven upplever kunskapen som meningsfull och att elevens
kunskapsutveckling går framåt. Det står också att eleven skall få möjlighet till
ämnesfördjupning, överblick och sammanhang.
Läraren är således den som i sista led ska omsätta styrdokumenten i en
undervisningspraktik. Där är lärarens ämneskompetens, yrkeskompetens som lärare och
allmänbildning viktiga faktorer liksom dennes förmåga att läsa och tolka
styrdokumenten (Björk-Åman, 2013).
Utifrån ovanstående resonemang hänvisar Björk-Åman (2013) till Tiilikkalas fyra
hörnstenar i yrkeslärarskapet, yrkesmässighet, fostran, interaktion och personlighet.
Yrkesmässigheten består i att ha kunskap om den egna branschen och arbetslivet.
Fostran inom yrkesutbildningen ses som ett brett begrepp och kan förstås på makronivå
så väl som på mikronivå. På makronivå kan det till exempel innebära prioriteringar i
undervisningsuppdraget, vilket jag tolkar att man som lärare prioriterar bland det som
ingår i uppdraget enligt styrdokumenten. På mikronivån skulle det kunna handla om
skolans och lärarens uppgift i relation till eleven som en växande och lärande människa.
Interaktionen står för att man som lärare interagerar med kollegor, elever och arbetsliv
och innefattar såväl yrkesmässighet som fostran (Björk-Åman, 2013). Lärarens
personlighet och personliga orientering menar Björk- Åman att Tiilikkalas ser som
kulturellt betingat. Det handlar om vem läraren är i egenskap av lärare.
Korp (2012) beskriver yrkeslärares komplexa roll, vilken både innefattar förmedlandet
av en kognitiv och handlingsinriktad kunskap, så väl som de villkor och behov i
arbetslivet som ständigt förändras. Yrkeslärare skall förutom ovanstående skapa
förutsättningar för eleven att socialiseras in i en yrkesroll för att denne skall förstå och
behärska yrkets sociala koder. Yrkesläraren skall i sin roll till exempel klara av att både
möta den elev som är skoltrött och den elev som via egen erfarenhet har förkunskaper
inom yrket. Korp (2012) menar vidare att många yrkeslärare framhåller ett personligt
engagemang som viktigt i sin roll som yrkeslärare. Hon ser i en studie (2012) hur
yrkeslärare i sin interaktion med elever i yrkesprogram frångår den undervisande rollen
för ett ge elever stöttning på ett socialt och personligt plan.
Ovanstående stämmer väl överens med vad elever svarade på frågan om vad en bra
lärare är i Kairos Future (2013) undersökning. Svaren framgår av bilden nedan och skall
tolkas som att ju större teckenstorlek desto fler av respondenterna i undersökningen har
nämnt ordet.
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(Bild hämtad från Kairos Future, 2013)
I Tiilikkalas studie framgår det, enligt Björk-Åman (2013) att yrkeslärare inom vårdoch omsorgsämnen är utpräglade relationslärare med målet att lära ut respekt och
yrkesfärdigheter samt att finnas som ett stöd för eleven i yrkesprogrammet. Även
Johansson (2009) beskriver relationerna på omvårdnadsprogrammet som vänliga och
formade av omsorgen till andra människor.
2.3 Framgångsfaktorer i yrkesutbildning
I Skolinspektionens rapport (2015) intervjuas elever i yrkesprogram som tillhör gruppen
av elever som riskerar att inte nå yrkesexamen samt rektor, lärare och övrig personal.
Rapporten avser att svara på vad som brister i skolornas arbete med att förebygga
studieavbrott och vad som bör göras för att åtgärda det. Det essentiella i slutsatsen är att
för att minska studieavbrott bland elever i yrkesprogram behöver lärare och övrig
personal i skolan visa tilltro till elevens förmåga at ta till sig undervisningen. Vidare att
lärare och skolpersonal lyssnar på vad elever berättar om sina behov av stöd, samt
kartlägger och utreder orsaker till elevers frånvaro. I samma rapport framkommer också,
genom intervjuer, att många lärare är engagerade och har drivkrafter som många gånger
får elever i yrkesprogrammet motiverade att komma till skolan. Dock menar
Skolinspektionen (2015) att detta är bundet till enskilda lärare och inte något resultat av
skolornas generella strukturer. Elevernas behov av stöd kan nås genom samverkan
mellan olika personalkategorier.
Ur en didaktisk synvinkel menar Skolinspektionen (2010) att det, oavsett skolform eller
programinriktning på gymnasiet, finns några faktorer som är betydelsefulla för
framgång när det gäller elevens kunskapsinhämtning. Bland annat nämns
kombinationen av lärarens kompentens att bygga och utveckla relationer, ledarskap,
didaktisk kompetens samt att det krävs organisation som skapar struktur och tydlighet
för eleven.
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I den här delen presenteras salutogent förhållningssätt och det redogörs för teorin om Känslan av
sammanhang samt dess relevans i skolans värld. Det är utifrån detta perspektiv studien utgår. Därefter
presenteras diskursanlysens teoretiska utgångspunkter för att sedan även behandlas praktiskt under
avsnittet metod. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalys är ett teoretiskt och
metodiskt ramverk som skall användas som en helhet vilket också är min utgångspunkt i studien.
3.1 Salutogent förhållningssätt och en Känsla av sammanhang
Ordet salutogenes har sitt ursprung från såväl latinets salus som betyder hälsa som från
det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Salutogenes får
därmed betydelsen hälsans ursprung. (Axelsson, 2011). Ordet används också för att
utifrån ett förhållningssätt beskriva friskfaktorer eller främjande orsaker (Hansson,
2013). Förhållningssättet salutogenes kan ses som en motsats till det patogena, i vilket
intresset ligger i att studera det som inte fungerar och åtgärda det (Hansson, 2010).
Upphovsmannen till ordet salutogenes och därmed synsättet salutogenes var Aaron
Antonovsky (1923-1994), en medicinsk sociolog. Antonovsky intresserade sig för vad
det är som gör att vissa människor, trots livets krav och påfrestningar, klarar av att
bevara och ibland till och med förbättra sin hälsa. Han undrade vad det är som gör att
människor tar sig vidare mot hälsa trots att den kanske befinner sig i grav ohälsa för
tillfället. Antonovsky (2005) fastställde att varje människa har inneboende resurser vilka
både kan utveckla människans förmågor samt utveckla henne i riktning mot hälsa.
Hansson (2010) förklarar Antonovskys tankar som att oavsett hur människan mår eller
vilka förmågor hon har så finns det något friskt och utvecklingsbart hos varje individ.
Med utgångspunkt i det friska och utvecklingsbara kan att hälsoutveckling och lärande
kan börja, menar Hansson (2010) vidare. Det salutogena förhållningsätt kan beskrivas
som att:
Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det
som fungerar och varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser
och bekräfta den förmåga som hon har. Där finns fröet för fortsatt lärande och
utveckling. (Hansson, 2013, s. 2)

Antonovsky (2005) menar att oavsett ålder, har människan olika grad av möjlighet till
att hantera de påfrestningar som vi utsätts för under livet. Dessa påfrestningar kan få oss
ur balans. Antonovsky (2005) kallar dessa påfrestningar man som människa kan
påverkas av för stressorer. En stressor är ”en livserfarenhet kännetecknad av bristande
entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande” (s.
58). Jag tolkar det Antonovsky (2005) kallar stressorer som avsaknad av tydlighet, för
höga eller för låga krav och/eller att man inte får vara delaktig i beslut som rör den egna
individen. Att som individ sakna verktyg och strategier för att hantera de påfrestningar
man utsätts för kan vara en stressor i sig skriver Antonovsky (2005). Han menar att
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sättet vi hanterar de olika stressorerna är avhängigt av vår Känsla Av SAMmanhang
(KASAM).
KASAM är svaret på Antonovskys fråga om vad som gör att vissa människor rör sig
gentemot hälsa trots att de utsätts för flertalet stressorer. KASAM är beroende av vilken
nivå vi upplever vår tillvaro som
1) begriplig, 2) hanterbar och 3) meningsfull. Utifrån dessa tre begrepp definierar
Antonovsky (2005) KASAM:
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att
(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade,
förutsägbara och begripliga,
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer
finns tillgängliga, och
(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (s.46).

Nilsson (2002) har i sin avhandling studerat KASAM och den salutogena modellens
förhållande till hälsa och psykosociala faktorer och tydliggör de tre begreppen
ytterligare (s. 5): Begreppet begriplighet kan utifrån Nilssons synsätt förstås som ”att jag
vet”. Hon menar då att individen upplever att det svåra som inträffar (såväl
misslyckanden liksom andra svårigheter) som begripligt. Individen klarar att strukturera
de stimuli som han eller hon får och ser inte dessa som oförklarliga och slumpmässiga.
Hanterbarhet förklarar hon som att individen känner ”att jag kan”. Personen i fråga kan
hantera de stressorer som kommer i dennes väg och har förmågan att använde de
resurser som finns tillgängliga. Resurserna kan finnas hos individen själv såväl som att
denne har förmåga att ta hjälp av andra, till exempel partner, vänner, kollegor eller Gud.
När individen uttrycker ”att jag vill”, för sig själv och/eller andra, synliggörs begreppet
meningsfullhet, skriver Nilsson. Det innebär att individen är inriktad på att se en mening
i det svåra som händer. För att lyckas med det är det viktigt att det som händer har både
en kognitiv och känslomässig mening. Detta leder till en upplevelse av att en utmaning
är värd att investera energi och engagemang i.
Hansson (2010) menar vidare att teorin om KASAM förlorar mycket av sitt värde om
den inte införlivas i det salutogena synsättet eftersom det salutogena synsättet har en tro
på människan som någon som har något, som vill något och som kan något. En
salutogen strategi inom skolans värld menar Hansson tar sin utgångspunkt i att eleven
har förmågor. Genom att elevens förmågor tas till vara och stärks kommer eleven
förmodligen uppleva sig mer kompetent vilket troligtvis ger känslor av både lust och
energi. En människa som blir respekterad, känner sig uppskattad, betydelsefull och
utvecklar en stolthet (Hansson, 2010, 2013). Motsatsen, påstår han, är en skamkänsla
som leder till olust.
Sammanfattningsvis kan sägas att det salutogena synsättet fokuserar på människans
förmågor. Genom begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet förklarar
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teorin känslan av sammanhang och förmåga hos individen. Känsla av sammanhang
skapar lust och energi hos individen att försöka lyckas med det som behöver bemästras,
oavsett om det handlar om livsomvälvande utmaningar eller en uppgift under en
utbildning. Det är denna tanke som lockar mig att ta det salutogena perspektivet i denna
studie. Genom att använda mig av KASAM vill jag ta reda på vad det är som gör att
elever i vård-och omsorgsprogrammet vill och kan lyckas med sin utbildning och inte
fokusera på varför det kan vara svårt att lyckas.
3.2 Diskursanalys
Diskursanalys skall ses som en kvalitativ teori och metod för att analysera språk, såväl
text som tal, på ett djupgående vis. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att
målet för en diskursanalytiker är att arbeta med vad som faktiskt sägs, undersöka vilka
mönster det finns i det sagda och vilka konsekvenser de funna diskurserna kan få. Fokus
skall inte vara att klassificera vad som är sant eller falskt eller att värdera. Utifrån detta
resonemang menar jag att ett diskursanalytiskt perspektiv passar studien. Detta då jag
vill identifiera hur elever i yrkesprogram talar om framgångsfaktorer för att lyckas i
yrkesutbildningen och diskutera vad det kan innebära för rollen som yrkeslärare.
Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver tre olika diskursanalytiska teorier;
diskursteori (Laclau och Mouffe), kritisk diskursanalys (Fairclough) samt
diskurspsykologi (Foucault). Skillnaderna finns i ideologi men även i hur diskursens
roll ses i formandet av världen. Gemensamt är att de alla tre utgår från en
socialkonstruktionistisk grundtanke. Där är det språket som ger oss tillträde till
verkligheten. Centralt är att det finns ett samband mellan språk och tankar och att detta i
sin tur formar vår relation till omvärlden. Inom socialkonstruktionism är att man kritisk
till den kunskap som ses som en objektiv sanning menar Winther Jörgensen och Phillips
(2000) med hänvisning till Vivien Burr. Socialkonstruktionism innebär att vår kunskap
om och hur vi förstår världen är historiskt och kulturellt förbehållna samt att den
verklighetsuppfattning vi har är inte en direkt avbild av verkligheten utan en produkt av
vårt sätt att kategorisera världen. Kunskap om vår förståelse av världen är något som en
social grupp skapar och vad gruppen räknar som kunskap varierar från grupp till grupp.
I gruppen byggs också gemensamma sanningar upp och det kämpas om vad som är sant
eller falskt. Därför kan inte bilden av en entydig verklighet ”därute” reflekteras
(Börjesson, 2003), så snart språk används konstrueras verklighet. Språket är därför en
förutsättning men också en social handling. Det betyder dock inte att alla människor i en
viss grupp eller ett socialt sammanhang tolkar fenomen eller begrepp likadant, utan
tolkningen beror på vilka språkliga referensramar vi har. Börjesson (2003) säger att
sättet vi talar på får praktiska konsekvenser och är ett sätt att forma världen.
Beroende på inom vilken disciplin eller vilket sammanhang begreppet diskursanalys
används finns det olika förklaringar och beskrivningar. Winther Jörgensen och Phillips
(2000) beskriver förenklat en diskurs som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå
världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7), men menar vidare att det inte finns någon
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större enighet om vad en diskurs är eller hur man analyserar dem. Wreder (2007) menar
i sin tur att en diskurs kan ses som ett karakteristiskt sätt att tala och tänka kring en viss
företeelse eller ämne. Diskursanalys skall då förstås som analysen av dessa mönster.
Utifrån detta resonemang är det via språket verkligheten synliggörs (Bergström och
Boréus, 2012). Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar dock att språket ändrar sig
över tid och därmed förändrar sig vår förståelse av världen beroende på i vilken tid vi
befinner oss i.
Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar, precis som tidigare nämnts, att
diskursanalys är ett teoretiskt och metodiskt ramverk som skall användas som en helhet.
Jag har valt att i min dataanalys utgå från en av de tre teorierna inom diskursanalys som
presenterades ovan, nämligen diskursteori.
3.2.1 Diskursteori och dess centrala begrepp
Diskursteori har i första har i första hand, precis som det låter, en teoretisk ansats och en
konkret analysmetod saknas (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; Wreder 2005, 2007).
Diskursteori hjälper oss att dekonstruera (plocka isär) världen och exponera gällande
antaganden. LaClau och Mouffe använder sig av olika centrala begrepp som i huvudsak
är teoretiska och inte rent praktiska för genomförandet av diskursanalyser (Wreder,
2007). Vissa av de centrala begreppen som återfinns i teorin beskriv här teoretiskt. De
beskrivna begreppen anser jag passar för att genomföra en analys utifrån studiens syfte
och hur det har gått till återfinns under kapitlet metod.
Wreder (2005) menar att Laclau och Mouffe tänker sig att alla diskurser består av
tecken som är kopplade till och får sin betydelse i förhållande till varandra. De tecken
som ryms inom diskursen kallas moment vars betydelse låses fast genom skillnaden
mellan dem. Inom varje diskurs finns vidare ett antal extra viktiga moment, så kallade
nodalpunkter, kring vilka de andra tecknen formerar sig och får betydelse. Wreder
(2007) gör jämförelsen med att en diskurs är som ett fisknät som är helt och inte har
några lösa trådar som hänger ut. Med det menar hon att alla andra betydelser som ett
tecken skulle kunna ha utestängs eftersom det inte finns någon lös tråd att knyta fast
dem i. En fulländad diskurs är då sluten eftersom varje moment är fastlåst genom
relationen till de andra tecknen i diskursen. Det finns således inte några lösa trådar att
knyta fast nya betydelser i. Men, menar Wreder (2007) vidare, verkligheten ser sällan ut
så, det finns ofta en mängd lösa trådar och ett antal tecken som skulle kunna betyda mer
än en sak och låsas ihop med andra tecken, det vill säga att diskursen betecknas som
öppen. I det diskursteoretiska perspektivet anses diskursen vara öppen, och det gör att
den analytiska blicken riktas mot förändring (Wreder, 2005). Detta är varför jag anser
att detta perspektiv passar min studie. Jag tror att diskurser kring framgångsfaktorer för
att lyckas med yrkesutbildning kan utmana det som sägs i den offentliga debatten och
utifrån ett salutogent perspektiv fokusera på det som fungerar.
De tecken som inte helt har kunnat fixeras i en viss diskurs men ändå är centrala för
diskursen kallas flytande signifikanter enligt Wreder (2007) med hänvisning till LaClau
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och Mouffe. Diskursordning innebär, menar Winther Jörgensen och Phillips (2000), i
vilket förhållande de funna diskurserna står till varandra. Samspelar de med varandra,
står de i konflikt med varandra eller är någon diskurs gällande före de andra?
Diskursordning är ett begrepp som egentligen kommer från Fairscloughs kritiska
begreppsapparat, men som Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar också kan
inordnas i en diskursteoretisk ram.
De centrala begrepp jag väljer att redogöra för här är de som används i analysen av
studiens data. I kapitlet Metod beskrivs analysarbetet och hur begreppen kommer till
användning.

4. METOD
Inom det här kapitlet beskrivs metodval och urval. Därefter redogörs för förberedelser
inför datainsamlingen och etiska ställningstagande i samband med detta samt
genomförandet av intervjuer. Sedan presenteras hur data utifrån en diskursteoretisk ram
har bearbetats och analyserats. Vidare förs ett resonemang gällande tillförlitlighet.
4.1 Val av metod
Då syftet med studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare anser jag att det kvalitativa perspektivet
passade denna studie. Det kvalitativa perspektivet studerar människan i sin riktiga miljö
(Backman, 2016) och för att få redan på hur elever i yrkesprogrammet vård- och omsorg
talar om framgångsfaktorer var jag naturligtvis tvungen att befinna mig där de befann
sig. I det kvalitativa perspektivet är intervjuer och observationer som vanliga metoder
för att samla in data (Backman, 2016).
Björndal (2015) skriver att samtalet är det bästa sättet att ta del av en annan persons
tankar och upplevelse och därmed föll valet av datainsamlingsmetod på
fokusgruppsintervjuer. Detta då jag ville lyssna av hur grupper av elever i yrkesprogram
samtalar om och benämner sin verklighet för att utifrån samtalet kunna identifiera och
kategorisera diskurser. Wibeck (2000) skriver om att fokusgrupper handlar om att samla
en grupp av människor som under en begränsad tid får diskutera ett på förhand givet
ämne med varandra. En fokusgrupp inleds med någon form av stimuli, till exempel en
bild, berättelse eller ett videoklipp. Samtalsledaren har rollen som moderator vilket
innebär att stimulera samtalet, ta in nya vinklar av ämnet i fall diskussionen stannar av
eller styra tillbaka ett samtal som leder åt ett håll som inte är avsett. Samtalsledaren
ansvarar också för att samtalet håller en god etisk nivå med målet att deltagarna i
fokusgruppen ska samtal fritt med varandra. Genom fokusgrupper kan människors
attityder, värderingar och uppfattningar kring ett givet tema fås fram (Wibeck, 2000).
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4.2 Urval
Wibeck (2000) skriver att det är viktigt att få tillräckligt med material till analysen, men
att såväl tid som resurstillgång är avhängigt av hur många fokusgrupper man väljer att
genomföra. Vid för få grupper kan det dock vara svårt att se mönster och tendenser så
rekommendationen från Wibeck (2000) är tre grupper som ett minimum. Antalet
deltagare i gruppen bör vara minst fyra men max sex.
Jag kontaktade fyra rektorer vid gymnasieskolor med vård- och omsorgsprogram för att
få tillåtelse att genomföra intervjuer med elever i yrkesprogram. Tre av skolorna
svarade att de inte hade möjlighet att ta emot mig på grund av hög arbetsbelastning och
APL-perioder. Den fjärde skolan svarade att jag fick möjlighet att komma. Däremot
menade de att det kunde bli svårt att hitta lämpliga tider. Detta blev den skola där jag
samlade data. Skolan är belägen i en svensk småstad. Urvalet av elever innefattade
elever i årskurs tre vid vård- och omsorgsprogrammet. Dessa elever hade erfarenheter
från 2,5 år på gymnasiet som de kunde se tillbaka på och reflekterade utifrån. Urvalet
skedde genom ett frivilligt deltagande, där mentorer tillfrågade vilka elever i gruppen
som ville medverka. Totalt sett ingick tio elever uppdelade på två grupper.
Gruppsammansättningen gjordes av mentorerna i klassen innan min ankomst.
4.3 Förberedelse inför och genomförande av fokusgruppsintervju
Enligt Wibeck (2000) står valet vid genomförandet om intervjun ska vara strukturerad
eller ostrukturerad. Ju mer intervjuaren styr desto mer strukturerad är intervjun. Med
risk för att den strukturerade intervjumetoden styr för mycket och överför förförståelse
för ämnet valde jag att ha en mer ostrukturerad intervju. En nackdel med ostrukturerade
fokusgruppsintervjuer är att vissa ämnen aldrig kommer upp i diskussionen om inte
moderatorn presenterar dem (Wibeck, 2000). Det finns, enligt Wibeck, strukturella
mellanlägen och fokusgrupper fungerar bäst när deltagarna får diskutera med varandra
men där intervjuaren ändå kan gå in och styra upp diskussionen om deltagarna kommer
för långt ifrån ämnet eller om gruppens deltagare är tystlåtna. Därför menar Wibeck
(2000) men även Bryman (2011) att det vara bra om intervjuaren har en frågeguide där
denne identifierat breda problemområden och om dessa inte uppkommer spontant i
grupperna kan intervjuaren öppna upp för dem.
Utifrån ovanstående resonemang utformade jag en frågeguide (bilaga 1) med
utgångspunkt i studiens syfte men också utifrån Antonovskys (2005) modell om
KASAM och Nilssons (2002) förklaring av de tre begreppen, begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet. Genom att införliva det salutogena perspektivet i min frågeguide
hoppades jag få respondenterna att prata om det som fungerar och som gör att de lyckas
med sin utbildning. De tre första frågorna i frågeguiden är så kallade
introduktionsfrågor (Wibeck, 2000) för att bryta isen och börja fokusera på
diskussionsämnet. Eleverna fick också en bild som stimuli för att få i gång
diskussionen. Bilden visade en grupp av elever som tagit studentexamen (bilaga 1).
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Med tanke på att det var gruppintervjuer var det också viktigt att ha en väl fungerande
bandspelare så att alla hördes ordentligt vid inspelningen, men även för att under
analysen kunna återvända till intervjuerna för att lyssna flera gånger.
Då jag visste att tiden jag fått till förfogande för att genomföra intervjuerna var knapp,
valde jag att spela in en film där jag presenterade mig själv och syftet med
fokusgruppsintervjuerna. I filmen påpekade jag också att det är helt oviktigt vem som
säger vad utan att det viktiga var vad som sägs. Jag berättade också i filmen att det
under intervjun var fritt att avbryta sin medverkan och att de elever som deltar inte
kommer kunna identifieras, inte heller den skola där studien är genomförd. Jag berättade
också att allt material, så väl ljudupptagningar som skriftligt material, kommer att
destrueras då studien är klar. Denna film visades för eleverna dagen innan intervjuerna
genomfördes.
Under intervjuerna befann vi oss i elevernas metodrum, där det fanns en ”myshörna” att
sitta i. Jag bjöd även på fika för att få eleverna att känna sig avslappnade och villiga att
dela med sig av sina upplevelser i ett samtal. Detta upplevdes som positivt av eleverna.
Jag började med att introducera mig själv och den manusbundna inledningen, därefter
gick vi laget runt med de tre inledande frågorna. Tidvis pratade de i munnen på
varandra, men var hela tiden respektfulla mot varandra. Dock pratade vissa mer än
andra men när de som var lite mer tystlåtna ville säga något tilläts dessa göra det. Tiden
till varje intervju var utsatt till 45 minuter, vilket var lagom då samtalet började tystna
efter ca 35-40 minuter.
4.4 Etiska aspekter
Vetenskapsrådet (2001) skriver om etiska krav som forskare bör följa för att ge ett
individskydd i samband med forskning. Dessa huvudkrav innefattar bland annat att
respondenterna informeras om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som
helst. Kraven (Vetenskapsrådet, 2001) tydliggör också att forskaren skall ha
respondenternas samtycke och att de uppgifter som lämnas är konfidentiella och endast
kommer att användas för sitt ändamål. Ambitionen har naturligtvis varit att följa dessa
krav i genomförandet av min studie genom att såväl rektor som elever informerades om
frivilligt deltagande, att medverkan när som helst kan avbrytas (gällande såväl så väl
skola som elever). Det innebär också att jag behandlade material och personliga
uppgifter konfidentiellt. Jag berättade också att jag, när studien är klar, kommer att
destruera allt material, så väl ljudfiler som skriftligt material. En särskilt viktig etisk
aspekt att tänka på i studien är att beakta kravet på att konfident behandla data (Wibeck,
2000). Vid användning av fokusgrupper kan man aldrig garantera att inte någon ur
gruppen sprider information även om jag givetvis kan garantera det från eget håll.
Därför uppmanades respondenterna innan intervjun startade att det som sägs under
intervjun skall stanna mellan deltagarna vilket jag förutsätter att de respekterar.
Eftersom intervjuerna skedde på en och samma skola så blev det också viktigt för mig
att nyansera resultatet så att inga svar kan härledas till skolan eller enskilda individer.
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4.5 Analysmodell
Det insamlade materialet har undersökt och analyserats med hjälp av diskursteori, då jag
anser att denna teori och metod ger mig de verktyg jag behöver för att få syn på och
kunna kategorisera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram talar
om framgångsfaktorer i yrkesprogram samt diskutera konsekvenser för yrkeslärare.
Metoden och analysen är, som tidigare nämnts, kvalitativ och diskursiv. Dock
förekommer kvantitativa inslag till följd av att jag urskiljer frekvent förekommande
tecken.
Insamlade data bearbetades genom att intervjuerna transkriberades ordagrant. Eftersom
jag var intresserad av utsagorna i sig själva tyckte jag att det var värdefullt att framställa
dem så som de framställdes för mig under intervjuerna. Vidare lyssnade jag på
intervjuerna ett flertal gånger och gjorde anteckningar.
Inspirerad av Wreders (2007) praktiska analys vilken utgår från diskursteorins
metodologiska ramverk valde jag följande upplägg vid min analys av resultatet.
1. Jag identifierade vilka tecken som uppträder flera gånger i respondenternas utsagor
vilka jag sedan försökte ringa in i olika teman. Det handlade om att söka kategorier och
mönster i det som sagts.
Genom att vissa tecken förekom mer ofta än andra synliggjordes vilka
framgångsfaktorer som är viktiga för eleverna för att de skall lyckas med sin utbildning.
Dessa ofta förkommande tecken grupperade jag i olika teman.
2. Därefter analyserade jag vilka av dessa tematiserade tecken som hade möjligheter att
tillhöra en eventuell diskurs, det vill säga omvandla tecken till så kallade moment.
3. Utifrån vad som uppträdde i steg 1 och 2 beskrev jag diskurserna genom att
identifiera, nodalpunkter och flytande signifikanter.
4. Därefter gick jag igenom hur eleverna i studien, utifrån sitt språk, ställer de
uppkomna diskurserna i relation till varandra. Utifrån det analyserade jag vilken grad av
påverkan diskurserna (diskursordning) har på varandra.
5. Utifrån det framkomna i ovanstående punkter diskuterar jag sedan vad de funna
diskurserna kan få för konsekvenser för rollen som yrkeslärare.
I resultatkapitlet redovisas utsagorna som citat för att synliggöra dem på ett tydligt sätt.
Jag har endast lagt till ord då det blivit viktigt för förståelsen. I övrigt är utsagorna
autentiska så som jag uppfattat dem. Eleverna benämns i resultatkapitlet med ett E samt
en siffra (1-10). Tankepaus skrivs med flera punkter i rad (…).
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4.6 Tillförlitlighet
De vedertagna begreppen reliabilitet validitet, generaliserbarhet kan i en kvalitativ
studie översättas med tillförlitlighet (Bryman, 2011). I detta begrepp ingår pålitlighet,
trovärdighet och överförbarhet.
Mitt syfte med studien var att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare.
För att säkerställa att det just var detta som besvarades valde jag att använda mig av
fokusgruppsintervjuer, för att elever skulle tala med varandra och inte med mig. För att
öka pålitligheten standardiserades intervjusituationen genom att jag valde delvis
ostrukturerade fokusgruppsintervjuer som instrument för datainsamlingen. Jag gjorde
således en intervjuguide (bilaga 1) som stöd för att intervjusituationen skulle behålla
fokus mot syftet. Intervjufrågorna utformades utifrån teorin och KSAM där jag utgick
från Nilssons (2002) förklaring av begreppen meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet. Standardiseringen skedde även genom att intervjuns syfte presenterades på
samma sätt vid båda intervjuerna, dels genom manusbuden inledning, dels genom den
film eleverna såg dagen innan intervjun. Detta gjordes för att alla elever skulle få
samma information. Mina dubbla roller, intervjuare och observatör, samt mina tidigare
erfarenheter av elever inom vård- och omsorgsprogrammet kan medföra en viss risk för
pålitligheten i studien. Då studien är av kvalitativ karaktär skall svaren ses i sitt
sammanhang, och därför kan det då bli svårt att för en annan forskare komma fram till
exakt samma svar (Wibeck, 2000; Bryman, 2011). Materialet spelades in på band
tillsammans och tillsammans med de anteckningar som fördes under intervjuerna fanns
materialet kvar att återvända till vilket ökade pålitligheten ytterligare.
I kvalitativa studier är trovärdighet ett bättre begrepp än validitet (Wibeck 200; Bryman
2011). En risk för trovärdigheten vid fokusgruppsintervjuer är att gruppmedlemmarna
inte säger vad de tycker på grund av grupptryck, eller att de på grund av rädsla eller
artighet avstår från att uttala sig. Det kan också vara så att gruppmedlemmar överdriver
för att göra intryck på eller övertyga övriga gruppmedlemmar (Wibeck, 2000). Även
miljön där intervjun äger rum kan påverka trovärdigheten och det bästa är om intervjun
får ske på en plats där respondenterna känner sig trygga. För att bedöma trovärdigheten
vid varje fokusgruppsintervju gjordes en reflektion över om gruppatomsfären var öppen
och avslappnad, om alla deltagare fick säga det de ville och om grupptryck undveks.
Genom den förberedda frågeguiden (bilaga 1) kunde jag säkerställa att eleverna pratade
om det som var syftet och svävade inte ut för mycket. Genom den erfarenhet jag har,
både sjuksköterska och yrkeslärare, finns en vana av att möta människor i samtal vilket
ledde till att jag själv var avslappnad, vilket påverkade eleverna att bli detsamma.
Miljön, som tidigare beskrivits, gjorde att eleverna slappnade av och pratade fritt om
sina behov för att lyckas med utbildningen. Ytterligare en faktor till att eleverna
slappnade av, enligt vad de själva sa i efterhand, var att det bjöds på fika under
intervjun. För att eleverna skulle känna sig trygga och bekväma med att prata fritt
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poängterades att det var det eleverna hade att säga som var det viktiga och inte vem som
sade vad.
Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är det svårt att rent språkmässigt undgå viss
överförbarhet eller generalisering. När jag skriver till exempel yrkeslärare eller
yrkeselever menar jag inte all världens yrkeslärare och yrkeselever utan endast de/den
som framkommer i de utsagor jag har analyserat. Bryman (2011) menar dock att det i
kvalitativ forskning kan vara svårt att göra överföringar. Detta då det kan vara svårt att
överföra till andra miljöer och grupper än den studerade. Dock kan kopplingar till andra
grupper göras, till exempel yrkeselever eller yrkeslärare vid andra program än vård- och
omsorgsprogrammet, men även lärare och elever inom skolan i stort och då förekommer
måttlig möjlighet till generalisering enligt Bryman (2011).
Detta avsnitt har beskrivit säkerställandet för att syftet för studien undersöks och
besvaras. I vilken grad min studie är pålitlig, trovärdig och överförbar får läsaren själv
värdera. Underlaget till detta finns dels i ovanstående resonemang men också genom att
jag i min design av studien försökt vara öppen och tydlig i min redovisning av hur
datainsamling, analys av data har gått till samt vilket resultat det lett fram till. Men
också genom tidigare återgiven forskning och undersökningar i bakgrunden.

5. RESULTAT
Syftet med studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare. Resultatkapitlet består av två delar. I den första
delen beskrivs framgångsfaktorer. I den andra delen presenteras slutsatser utifrån
studiens syfte.
5.1 Framgångsfaktorer
Här presenteras de tre diskurser som synliggjorts då eleverna talar om
framgångsfaktorer i yrkesutbildning för att lyckas.
5.1.1 Den om Målet
Det framkommer att en av framgångsfaktorerna som behövs i yrkesutbildning är att det
finns ett framtidsmål hos eleven. Denna framgångsfaktor benämns ”den om målet” och
belyser hur elever talar om betydelsen av att ha ett framtidsmål för att utbildningen skall
kännas meningsfull.
Eleverna berättar hur studier vid högskola för att på så sätt ta sig vidare i yrkeslivet är
ett framtidsmål. Mål och drömmar om ett annat yrke där vård- och omsorgsutbildningen
utgör en bra grund gör det nödvändigt att lyckas med sin utbildning. Eleverna använder
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framtidsmålet för att motiveras till att lyckas med enskilda uppgifter under
utbildningens gång.
E1: Det är lite så här om man har ett mål. Har man skapat ett mål för sig själv
att man vill gå på högskolan, och sen kanske vet en att det är svårt och jobbigt
att komma in där då tänker jag att jag inte skall ta för lätt på det nu. Så har jag
tänkt, och kanske när man har skjutit upp saker så har man tänkt att högskolan
är svår att komma in på och då har man skärp sig lite faktiskt. Så vet jag även
andra som har tänkt.

En aspekt som också visar på ”den om målet” är uttrycket att vilja bli något och få en
yrkestitel. Yrkeseleverna säger att de vet att de absolut inte vill sitta på kontor. De
uttrycker unisont att målet är att man vill jobba med människor och genom det göra
något meningsfullt i sitt yrkesliv.
E3: …jag har alltid vetat att jag inte velat ha något kontorsjobb och inte sitta
med det, utan göra mer praktiskt som har att göra med människor, så därför
blev det vård.
E4: Ja det var väl vad jag ville bli som yrke, jag var rätt säker i åttan eller
nian där att jag vill bli fysioterapeut.

Lite senare förekommer följande ordväxling.
E8: Ja, det är ju det här med att man vill ha en titel, man vill klara det. Ja, men vet
ju att man får jobb å så sen å så där.
E9: Ja, en ljus framtid.
E10: Ja, men det är ju lite känslan att kunna ge en säker vård också….Det är ju ett
viktigt yrke, så det är mycket vi behöver kunna innan vi går ut i yrkeslivet liksom.
E6-9: Mmm (alla andra hummar instämmande)
E10: Ja men vill man ha jobb inom hemtjänsten så kommer man få jobb inom
hemtjänsten förmodligen även utan utbildning liksom…för att de har ett sådant
behov av personal…fast nu vet man själv att jag som undersköterska kan ge en
säkrare vård åt dom man hjälper å då blir det bättre liksom å man känner sig tryggare
själv.

Men med yrket och titeln följer också ett ansvar om att som yrkesutbildad veta vad man
gör när man kommer ut på arbetsmarknaden och utifrån det vill man som elev i ett
yrkesprogram lyckas med sin utbildning. Detta leder, i sin tur, till motivation att klara
de uppgifter som ingår i utbildningen. Under utbildningen, säger eleverna att de
inhämtar den yrkeskunskap branschen efterfrågar och det gör att de så småningom kan
bli en del av en yrkesgemenskap och erhålla en yrkesidentitet. Eleverna reflekterar
också över vad de kan och vem de är i förhållande till andra inom yrket, men också i
vilken mening utbildningen ger dem det som behövs för att utveckla yrkeskunskap. Att
lyckas med utbildningen leder till att de vet vad de ska göra, att de kan göra det som det
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förväntas av dem och att de kan göra det på ett bra sätt. Det kan i sig ses som ett mål i
framtiden.
Målet att nå självständighet är ytterligare ett perspektiv och en annan anledning till att
eleverna motiveras att lyckas med utbildning.
E5: För mig handlar det om att få en bra framtid och kunna vara självständig
och kunna ta hand om sig själv.
E1 och E4: Mmm (hummar medhållande).
E5: Utan att vara beroende av någon annan.

Med en yrkesexamen blir eleven anställningsbar och får möjlighet till ett jobb och ges
därmed en möjlighet att själv bestämma hur han eller hon vill leva sitt liv.
Sammanfattningsvis menar eleverna att det finns olika typer av mål till exempel
fortsatta studier, arbete, yrkestitel men även att uppnå självständighet.
5.1.2 Den om pedagogiken
En annan framgångsfaktor som synliggörs genom samtalen är den som döps till ”den
om pedagogiken”, i vilken dels planering och genomförande av utbildning ingår men
även APL (arbetsplatsförlagt lärande).
I diskursen om pedagogiken spelar läraren en stor roll, dels genom dennes kunskaper
om yrket så väl som den didaktiska förmågan. Det bör finnas en struktur i
undervisningen samt att läraren delar med sig av sin praktiska erfarenhet och kopplar
den till teori.
E5: Om läraren är driven och kunnig, då kan ju den förklara mycket bättre själv och prata
om egna erfarenheter.
E3: Jo, man märker ju att vissa lärare kan mycket mer än andra.
Övriga hummar medhållande
E3: Vissa känns ju som de knappt vet någonting alls.
E5: Vissa bara läser av
E2: Ja då blir det inte intressant för då kan man själv sitta och läsa det.
E5: Sen tycker inte jag att det får vara för långa redovisningar, eller föreläsningar tycker
jag.
För då somnar eleverna och hänger inte med.
E2: Jag tycker, personligen, att det först ska vara på en lätt nivå så man först får
en övergriplig bild på vad det handlar om så att man inte tar sig ner på typ det
avancerade direkt. För då kanske man inte hänger med från början och fattar det,
då är det liksom kört sedan. Man måste ju fatta det lätta först innan man kan gå
djupare ner på saker.

Det arbetsplatsförlagda lärandet, vilket eleverna refererar till som ”praktiken”, är en
viktig aspekt. ”Praktiken” gör att innebörden av yrket förstås och det är viktigt för att
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kunna lyckas med utbildningen. ”Praktiken ” gör att eleverna förstår vad som är viktigt
att kunna och därmed tydliggörs också det teoretiska innehållet i en kurs.
E4: Praktiken är verkligen en fördel! För där få man ju faktiskt ett perspektiv på
hur det faktiskt är å det tror jag inte att jag hade fått om jag faktiskt hade gått kvar
på ett teoretiskt program, då hade jag inte förstått innebörden, vad det innebär att
jobba i vården. Det tycker i alla fall jag är viktigt, att förstå innebörden.

Förståelsen av innebörden av något gäller inte enbart yrket. Det är också viktigt att
förstå innebörden av hel kurs såväl som en enskild uppgift. Eleverna talar om hur det
underlättar om de får svar på frågan varför man skall genomföra till exempel en uppgift
eller vad meningen med lektionen är. Tydliggörs nyttan av aktiviteter under
utbildningen blir det lättare att lyckas. Ansvaret att tydliggöra detta ligger hos läraren.
Vidare är det viktigt att läraren är tydlig och att det finns en struktur i dennes
undervisning som är lätt att följa.
E10: Det är väl mycket hur läraren gör det. Å berättar, presenterar uppgiften liksom…
E8: Nej, jag tänker som ibland när vi får papper från olika lärare…å så står det…
Uppgiften ska innehålla detta liksom, eller att ett ämne skall behandla följande centrala
innehåll och då blir det ju lite svåra begrepp…men man vet att det här ska man skriva
om....
För ibland kan det missas, alltså lärarna kan ju missa det här med frågorna å så…å då
förstår
man liksom inte…hela innebörden försvinner ju.
E10: Ja men det tycker jag också är viktigt…att läraren går igenom först.

En annan vinkel av framgångsfaktorn om pedagogiken är att eleverna säger att de måste
få hjälp när de efterfrågar det men vill heller inte fråga för mycket för att de är rädda att
det påverkar deras betyg. När de väl frågar vill de ha hjälp för att till exempel få bokens
innehåll förklarat på ett annat sätt och inte på det sätt som det redan har förklarats på
tidigare eller som det framställs i boken.
E3: Ja men att man faktiskt får hjälp när man frågar. Så att man inte bara får till svar
(härmar läraren)
Ja men det står i boken, kolla där.
E2: Ja om man sedan förklarar utifrån boken för att man har läst boken men inte förstår
och
då hjälper det ju inte att lärare står och rabblar upp exakt vad som står en gång till.
E3: Nä inte läsa en gång till (skratt), utan man behöver få det förklarat på ett annat sätt

När eleverna pratar om hjälp till förståelse som en del av framgångsfaktorn om
pedagogiken kommer de även in på återkoppling. Återkoppling från läraren som
bekräftar om eleven har förstått vad det som skall göras eller återkoppling när de har
genomför en uppgift. Det är viktigt att förstå uppgiften och eleverna säger sig ofta söka
lärarens återkoppling kring det. De vill veta om de är på rätt väg, om så inte är fallet vill
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de ha möjlighet att med hjälp av handledning kunna göra om, förbättra eller lägga upp
uppgiften på ett annat sätt.
Sammanfattningsvis så har lärarens ämneskunskaper och kunskaper om yrket en
påverkan på elevers framgång, men även att planeringen av undervisningen är tydlig
och strukturerad. Ytterligare del som ingår i denna diskurs är APL, då APL möjliggör
för elever att förstå innebörden av såväl yrket som kurser eller enskilda uppgifter. Att
elever sedan får en återkoppling som de förstår är ytterligare en faktor som leder till
framgång i utbildningen.
5.1.3 Den om relationerna
I diskursen om relationerna framträder positiva relationer som en framgångsfaktor. Den
relation som framträder som viktigast är den relation eleverna har till sig själva. Det
innebär att de själva kan påverka hur de når framgång i sina studier.
E4: …ja men sedan är det ju självdisciplinen som spelar roll, om man inte har
bra självdisciplin så blir man ju inte koncentrerad…så det hänger ju mycket på
en själv.

Genom att eleverna utvecklar en förmåga till självbestämmande, det vill säga att de
själva tar ansvar för och bestämmer vad det är de gör och varför så är det lättare att nå
framgång i studierna. Vidare är självdisciplin och konsten att prioritera sin tid såväl som
sina uppgifter egenskaper som behövs för att lyckas med utbildningen.
E3: Jaa, jag kommer inte lyckas om jag själv inte gör det.

Här framkommer en medvetenhet hos eleverna om att det är de själva som måste göra
jobbet som en del av att lyckas med utbildningen. Framgången är också beroende av
vilken självbild de har av sin förmåga att kunna hantera krav och påfrestningar de
utsätts för under utbildningen. Blir kraven för höga blir det motigt. Det kan vara eleven
själv men även lärare, klasskompisar som föräldrar som ställer kraven.
E7: Men det här med krav… det går ju till en gräns när man känner att det inte
funkar längre… å ha så höga krav… eller.
E8: Det blir ju att man triggar varandra lite, i och med att man kanske vet att nu
har den gjort klart uppgiften då nu måste jag också göra klart den…

Relationen till läraren beskrivs nästan som lika viktig som den relation eleven har till
sig själv. Är bemötandet från läraren bra, det vill säga att läraren är engagerad i eleverna
som individer, lyssnande och låter eleverna vara delaktiga bidrar det till att de lyckas
med utbildningen. Har läraren dessutom en ”ungdomsjargong” så är det ett extra plus.
E8: Jag skulle vilja säga att bemötandet från lärarna är en viktig del för om dom
bemöter en på en ganska jämlik nivå och försöker resonera med en å försöker hjälpa
en att nå vidare så kan det ju, asså då kan det ju, man ser resultat på det jämfört med
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en lärare som bara kanske ser resultat och inte vägen dit, om man tänker så?
E7: Jaa, att dom ser människan utöver betygen…
E8: Jaa…

En viktig del i bemötande från läraren är att läraren visar att de tror på elevernas
förmåga att klara sin utbildning även om det går sämre under perioder, att man ges
möjlighet att få försöka igen om man har misslyckats men någon del av en kurs.
E5: För att klara det måste ju läraren visa att de tror på en ….
E1 och E2: Mmm:ar medhållande
E5: Även om det går dåligt så måste de visa att de tror på en…
(härmar fortsättningsvis läraren)
Jag ger dig en chans till för att jag vet att du kan det här…

Vidare är föräldrar viktiga stöttepelare. Genom att föräldrarna ställer krav leder det till
att framgång i utbildningen. Citat nedan visar också på att eleverna är medvetna om att
de liknar sina föräldrar, har man föräldrar som vet vad det handlar om att läsa och kan
pusha ungdomarna genom utbildningen så har de ungdomarna bättre förutsättningar att
lyckas.
E1: Alltså om föräldrarna pushar mer så känner man nästan att de barnen
lyckas lite mer faktiskt. Så jag tror att föräldrarna spelar en väldigt mycket
roll faktiskt. Man efterliknar sina föräldrar faktiskt tycker jag.

Lite senare i en annan grupp uttrycker en elev det så här.
E9: Mina föräldrar är väldigt stöttande tycker jag …. dom är inte pushande utan
de är liksom motiverande och hjälper mig. Finns alltid till hands liksom.

Framgång kan således också nås genom att föräldrarna inte ställer krav och istället är
stödet av en mer stöttande och motiverande karaktär.
Sammanfattningsvis kan sägas att positiva relationer över lag är viktiga för att elever
skall lyckas men särskilt viktigt är det att eleven själv är medveten om vilka resurser
denne har för att kunna planera och prioritera sin tid, att vara disciplinerad och gör till
exempel uppgifter i rätt ordning är viktigt, men också att för hjälp och stöttning av
föräldrar i detta kan vara avgörande. Lärarens förmåga att kunna se eleven som en egen
individ samt att skapa en relation till varje elev är också viktigt menar eleverna.
5.1.4 Betyg som del i framgångsfaktorer
Ett tecken som inte helt kan fixeras i en viss diskurs men ändå är central för diskursen
kallas flytande signifikant. Det vill säga att ett tecken som olika diskurser försöker ge
innehåll åt på just sitt sätt. I analysen uppträder tecknet betyg vars betydelse inte helt
kan fixeras i en enskild diskurs utan återfinns i flera diskurser fast i olika betydelser.
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Tecknet betyg återkommer flera gånger under samtalen, men i olika betydelser. Inom
diskursen om pedagogiken dyker det upp genom att respondenterna nämner ordet som
en motivator till mer engagemang inom ett ämne.
E5: Men om man får ett bra betyg då blir man ju gla´ och positiv …
E3: Jaa, mer motiverad typ.
E5: Jaa, då lägger man mer energi på det.

Ytterligare en aspekt av ordet betyg framkommer i samma diskurs, då i form av
återkoppling från lärare till elev. Är återkopplingen kring betyget otydlig blir den
meningslös för eleverna. Till följd av detta struntar elver i att efterfråga återkoppling
vilket i sin tur, menar de, leder till minskade möjligheter att utvecklas i sitt lärande.
Betyg i sig uttalas inte som en pedagogisk framgångsfaktor som behövs för att lyckas
med studierna, men eftersom betyg är en del av lärarens förmåga att ge återkoppling på
ett tydlig sätt påverkas den pedagogiska diskursen av betyg.
E4: Som nu när vi hade betygsamtal, det säger mig inte så mycket, jag känner
liksom att jag vet inte vad jag skall förbättra.
E3: Det är därför jag inte ens går dit ens. Det är ingen idé liksom.
E2 och E4: Mmm (hummar medhållande).
E4: (härmar läraren) Ja men du jobbar på bra, fortsätt så!
E3: hummar medhållande.
E4: Men vad innebär det då? Att jag ligger på ett E eller ett A?

Även i diskursen om målet förekommer tecknet betyg. Där ges det istället betydelsen
som avgörande för att nå framtidsmålet.
E4: Jaa, de betyg man skaffar sig här är ju kanske de man vill komma in på
högskolan på. Har man dåligt kommer man inte in och då känner man att man
har typ misslyckats.
E2: Ja men lärarna säger (härmar nu läraren) att det är så´n betygshets, det
behöver ni inte ha.
E3: fast det har man ju.
E4: Ja, betygen behövs ju för att komma in ju.

För att nå examen och därmed få en yrkestitel så måste eleverna ha godkända betyg.
Detta gäller även för att komma in på högskolan för att på så sätt komma vidare i sitt
yrkesval. Godkända betyg är en förutsättning för att nå framtidsmålet men inte en
renodlad motivator för att lyckas med sina studier. Betyg är snarare en bekräftelse på att
man har lyckats och är på väg mot framtidsmålet och kan ge ytterligare motivation att
fortsätta mot målet.
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5.2 Slutsatser
Syftet med studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare. Utifrån det resultat som framkommer har jag
här för avsikt att diskutera vilka konsekvenser för rollen som yrkeslärare. I det här
avsnittet redogörs för studiens slutsatser utifrån syfte, vilket innebär att även
yrkeslärarens roll kommer finnas som en aspekt.
I analysen framkommer tre framgångsfaktorer som elever inom vård- och
omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasiet talar om som nödvändiga i yrkesutbildning;
den om målet, den om pedagogiken och den om relationerna. Betyg finns också med
som en faktor som påverkar respondenterna men då som påverkan inom andra
framgångsfaktorer.
En slutsats som dras av resultatet är att framgångsfaktorn om framtidsmålet är den
viktigaste för eleverna och de använder denna framgångsfaktor (till exempel mål så som
självständighet, en yrkestitel eller högskolebehörighet) som en motivator även för de
kortsiktiga målen under utbildningen. Davidsson och Flato (2010) men även Jenner
(2004) menar att människans beteende drivs av vilka mål hon eller han har. Handlingar
blir då kopplade mot målen och motivationen påverkas således av de mål som sätts upp
för framtiden. För att kunna skapa framtidsmål måste elever ha kunskap om sina
möjligheter efter skolan. Davidsson och Flato (2010) påpekar att det därför blir viktigt
att läraren tydligt uttrycker varför elever skall lära vissa moment eller teorier för att få
eleven att blicka framåt. Föreliggande studies resultat visar på detsamma. Följden blir
att genom yrkeslärarens strukturerade pedagogiska upplägg, dennes goda
ämneskunskaper samt förmåga att koppla till yrkesrelaterade erfarenheter såväl som
vidare studier förstår eleverna innebörden av såväl yrket som enskilda
undervisningsmoment. Det leder till motivation, meningsfullhet och därmed framgång i
studierna. Detta i sig är ingen ny slutsats och framkommer i såväl rapporter som
forskning (Skolinspektionen 2010, Skolinspektionen 2015, Hattie 2009), men i studien
tydliggörs att det som gäller för skolelever i stort även skulle kunna göras giltigt för
elever inom ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram.
Motivationen till att nå målet förstärks än mer genom lärarens ämneskunskaper och
struktur, vilket ingår i framgångsfaktorn om pedagogiken. Följden blir att det är viktigt
att yrkesläraren tydligt påvisar syftet med varje lektion och uppgift och kopplar det till
yrket. Hansson (2010, 2013) skriver att lärare vinner på att hitta kopplingen mellan det
som fungerar och är kul till att leda och utveckla eleven mot målbilden. Han menar
vidare att lärarens ledarskap kan väcka inre motivation och resurser hos eleven. Även
Hattie (2009) påpekar hur lärarens skicklighet i att tydliggöra mål och vilka kriterier
som gäller för måluppfyllnad är en stor bidragande påverkan till elevers framgång i
studierna.
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Eleverna ser lärarens ämneskunskaper som en isolerad framgångsfaktor. Hattie (2009)
menar dock att en lärares ämneskunskaper inte enskilt kan ses som en framgångsfaktor
för att eleverna skall lyckas med sin utbildning. Hattie (2009) förklarar detta med att de
allra flesta lärare har fullt tillräckliga ämneskunskaper, men när faktorer så som förmåga
hos läraren att skapa tydlighet och förmåga att skapa betydelsefulla relationer till
eleverna adderas till ämneskunskaperna, leder det till att lärarens kunskaper i ämnet
förstärks i elevernas ögon. Den relation elever har till sig själva och deras medvetenhet
om hur de hanterar de krav de utsätts för under utbildningen är den viktigaste relationen.
Eleverna har ett eget ansvar och förmåga att påverka om de lyckas med det de företar
sig. Dock ses relationen till läraren nästan lika viktig som relationen till sig själv. En
slutsats utifrån ovanstående resonemang blir därför att ett viktigt uppdrag i rollen som
yrkeslärare blir att se individen bakom elevrollen, vilket även Hatties (2009)
resonemang ovan tydliggör.
Framgångsfaktorn om framtidsmålet är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till ut
elevernas synvinkel men sett ur ett yrkeslärarperspektiv blir slutsatsen att det är
framgångsfaktorn om relationen som är den viktigaste. En yrkeslärare utan relation till
eleven i yrkesprogrammet får det svårt att få insikt i och förstå mål och drömmar som
eleven har. Jenner (2004) menar att det grundläggande för det pedagogiska mötet är den
relation som finns mellan läraren och eleven. Relationen skapas, menar Jenner redan vid
det första mötet och det är läraren, utifrån dennes professionella uppdrag, som bär
ansvaret för relationen. Läraren bör eftersträva ett förhållningssätt som signalerar till
eleven att även om han eller hon har ett problem så är det inte eleven som är problemet.
Hattie (2009) menar att förtroendefulla relationer är en faktor som ger stora effekter. I
en förtroendefull relation ingår, menar Hattie (2004) att läraren visar respekt för
elevens bakgrund och kultur men även genom att läraren hyser en skicklighet i att
lyssna, vara inkännande och visa värme och intresse.
En annan konklusion som görs är att de tre framgångsfaktorerna påverkar varandra. Den
om målet är det som ger störst motivation och bör därför ses som det främsta behovet
att tillgodose för framgång i yrkesutbildning. Antonovsky (2005) anser att de tre, till
KASAM tillhörande begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är totalt
sammankopplade med varandra och menar att komponenten meningsfullhet verkar vara
den viktigaste motivatorn. En slutsats är att detta resonemang stämmer även väl in på
hur eleverna i den här studien pratar om framtidsmålet som det viktigaste och det de
anser står för meningsfullheten. Vidare kan man se att faktorn om pedagogiken står för
begriplighet genom att det är då innebörden för ämnet såväl som yrket förstås och
kunskap utvecklas. Relationerna står för hanterbarheten kring vilka resurser elever inom
vård- och omsorgsprogrammet ser behövas för att lyckas med sin utbildning. KASAM
blir således ett viktigt begrepp att ta hänsyn till i yrkeslärarrollen för att ge möjlighet till
framgång bland yrkeselever inom vård- och omsorgsprogrammet. Genom att som
yrkeslärare ställa frågor till elever i yrkesprogram kring vad det är som gör att eleven
vill, förstår och kan gör att eleven själv får fundera på och komma fram till svaren,
kanske med handledning av yrkesläraren. Eleven ges då möjlighet att formulera svaren
på dessa frågor och det leder till motivation och ett högre KASAM hos eleven. Detta då
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denne dels synliggörs som individ men också får syn på sitt eget mål. Följden blir att
yrkeslärares samtal med den enskilda individen, utifrån ett salutogent förhållningssätt,
är viktigt. Då ger eleven då möjlighet att utveckla självkännedom och förmåga till
studieplanering, vilket också GY 11 (Lärarförbundet 2014) menar är ett av skolans mål.
Sammanfattningsvis är studiens fynd att de tre funna framgångsfaktorerna alla är
bakomliggande faktorer till elevers motivation för framgång i sin yrkesutbildning. Den
om målet i framtiden är den starkast vägande faktorn, dock är den påverkningsbar och
kan omkullkastas av de andra faktorerna, exempelvis beroende på vilken pedagogisk
skicklighet yrkesläraren håller i sin undervisning, yrkeslärarens ämneskunskaper och
tydlighet och detta påverkar i sin tur av de positiva eller negativa relationer som finns
mellan yrkeslärare och elever i yrkesprogram. Således framträder en komplex bild av
elevers motivation till att lyckas med sin utbildning. För att eleverna skall lyckas med
sin utbildning blir konsekvensen att man i rollen som yrkeslärare bör ta ta hänsyn till
såväl de enskilda faktorer som framkommit i föreliggande studie men även hur dessa
faktorer påverkar varandra och där kan det salutogena förhållningssättet och KASAM
vara ett stöd i viktiga framåtsyftande samtal med eleven där denna då ges möjlighet till
att förstå såväl mål, innebörd och återkoppling.

6. DISKUSSION
Studiens bidrag kommer i den här delen att diskuteras i relation till metod samt
slutsatser dragna utifrån studiens resultat.
6.1 Metoddiskussion
Syftet med den här studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer för att lyckas i en yrkesutbildning, samt att
utifrån resultatet diskutera vad dessa framgångsfaktorer kan innebära för
yrkeslärarrollen. Då studien utgår från ett kvalitativt och diskursteoretiskt perspektiv
och därmed också ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar det inte om att tolka
vad som ligger bakom elevernas svar utan att kategorisera det som faktiskt sägs.
Börjesson (2003) menar att hur vi talar får praktiska konsekvenser och är ett sätt att
forma världen, men även att en grupp bygger upp gemensamma sanningar och kämpar
om vad som är sant eller falskt. Därför är alltså inte säkert att studien skulle få samma
resultat om den gjordes om eller att studien gjordes i ett annat sammanhang, till
exempel med yrkeselever från ett annat program.
För att behålla fokus, såväl mitt så som respondenternas, på vad som ger framgång och
frångå vad som inte fungerar har studien i och med valet av intervjufrågor ett salutogent
perspektiv.
Från början hade jag ambitionen att intervjua tre fokusgrupper, en grupp vardera på tre
skolor. Tyvärr fick jag bara möjlighet att besöka en skola för intervjuer då de andra
skolorna uppgav att elever var på APL och att de för tillfället hade hög arbetsbelastning
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eller hade deltagit i andra intervjuprojekt. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar
dock att flera intervjuer också kan ge ett merarbete utan att berika själva analysen. Jag
har inte för avsikt att generalisera, men de svar jag har fått är samstämmiga i båda
grupperna och jag tror inte att resultatet hade blivit annorlunda med ytterligare grupper
från samma skola. Svaren som framkommit i resultatet är dessutom samstämmiga med
andra rapporter och forskning om framgångsfaktorer för att lyckas med sin utbildning.
Olika grupper kan dock ha olika sanningar (Börjesson, 2003) och det hade varit
intressant att se om det framkom andra sanningar kring vilka framgångsfaktorer
eleverna talar om i en annan skola, dock vid samma program. En sådan studie hade
kunna synliggöra lokala variationer som en intressant aspekt på yrkesutbildning.
De framgångsfaktorer som framkommer i resultatet är de som just denna grupp av
elever har talat om. Det är, som jag tidigare redan nämnt, inte de allmänna grupperna av
lärare, politiker och yrkeselever som avses utan de individer som förekommer i studien.
Antalet informanter är inte heller av den storleken så att jag kan säga att de skulle
representera alla yrkeselever inom vård- och omsorgsprogrammet eller alla lärare men
ändå tillräckligt för att jag kan se mönster i elevernas utsagor. När det gäller urvalet av
elever har jag inte påverkat det, förutom att avgränsa till vård- och
omsorgsprogrammets tredje år. Detta för att jag vill intervjua elever inom samma
område som jag själv är verksam inom. Jag vet heller inte vilka elever som har lyckats
med sina kurser hittills eller vilka elever som inte har det. Jag finner det inte intressant
för studiens syfte att ha information om det då det inte är individen och dennes resultat
som står i fokus, utan vilka framgångsfaktorer som eleverna säger sig behöva för att
lyckas med sin utbildning.
Jag har genomfört en kvalitativ studie och i en sådan är kravet på transparens viktig för
att andra skall kunna bedöma kvaliteten i arbetet (Bryman, 2011). Eftersom jag har
analyserat talet har jag försökt vara så tydlig som möjligt med mina val, bland annat
genom att jag har försökt redovisa min systematiska analysprocess så utförligt som
möjligt. Men eftersom jag, dels som upphovsmakare till studien och dels som lärare
inom vård- och omsorgsprogrammet, är en del av diskurserna som jag beskrivit kan det
vara svårt att vara objektiv. Utifrån att jag arbetat med en ostrukturerad intervju som,
jämfört med en strukturerad intervju, inte styr samtalet för mycket och inte heller
överför förförståelse för ämnet i samma grad så har mitt mål varit att ställa mig själv
utanför intervjun så mycket som möjligt. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar
att när man i en studie använder sig av det diskursanalytiska perspektivet och arbetar
med diskurser som är nära en själv delar man många självklarheter som finns i
materialet. Det är därför viktigt att man försöker ställa sig främmande till materialet.
Genom att jag är medveten om den fallgrop detta kan utgöra är min förhoppning att jag
har kunnat förhålla mig objektiv.
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6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vård- och
omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare. I detta kapitel diskuteras studiens slutsatser
och studien som helhet. Jag valt att diskutera vad som ingår i kompetensen hos en
yrkeslärare för att nå framgång i elevers studier, vad det kan bero på att en hälsodiskurs
inte blir synlig i resultatet kan bero på samt hur talet om yrkesutbildningar kan
förändras och påverka elevers framgång i studier positivt.
Slutsatsen om målet som den viktigaste framgångsfaktorn går hand i hand med var
läroplanen GY 11 (Lärarförbundet, 2014) lägger i lärarens uppdrag. En konsekvens av
detta blir att det i yrkeslärarens kompetens således bör ingå att organisera och
genomföra arbetet så att elever upplever utvecklandet av kunskap som meningsfull.
Innehållet blir, enligt studiens slutsatser meningsfullt om det kopplas till elevens
framtida mål. Utifrån såväl studiens resultat som styrdokument GY 11 blir det tydligt att
yrkeslärare måste vara eleverna behjälpliga att tydliggöra målet, med såväl
undervisningen som yrket, men även låta elever ges möjlighet att formulera sina egna
framtida mål om dessa saknas. En skicklig lärare som har förmåga att bygga relationer,
leda och bedriva undervisning med hög kvalitet som synliggör mål och förståelse av
ämnets innebörd har betydelse för elevernas framgång. Dessa kompetenser hos en lärare
framkommer i studier om skolan och framgångsfaktorer i allmänhet (Skolinspektionen
2010), men Skolinspektionen (2015) skriver att samtliga undersökta skolor måste
utveckla arbetet med att ge elever i yrkesprogrammen det pedagogiska stöd de behöver.
Lärare i yrkesprogrammen måste således arbeta, tillsammans med elever, med
målformulering och måluppfyllnad, för att detta skall bli tydligt för eleverna och utifrån
det utforma det pedagogiska stödet. Frågan är om detta görs tillräckligt på vård- och
omsorgsprogrammet och övriga yrkesprogram idag? Jag anser att det blir det viktigt att
elever undervisas av de som har, för yrket, rätt kompetens men även en pedagogisk
kunskap. Vem har då rätt kompetens för att vara yrkeslärare inom vård- och omsorg?
Detta är en debatt i sig, då det tidigare var förbehållet sjuksköterskor och socionomer att
utbilda sig till yrkeslärare men i dag har även omvårdnads- eller omsorgspersonal
samma möjlighet, men de facto är det just till omvårdnads- och omsorgspersonal som
eleverna skall utbildas till så då anser jag att det också en fördel att de utbildas av
personer med lång erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket.
Hansson (2010, 2013) beskriver att läraren kan genom att hitta kopplingen mellan det
som fungerar och är kul, det vill säga det som leder till meningsfullhet hos eleven, leda
och utveckla eleven mot målbilden. På så vis ges möjligheter att väcka inre motivation
och resurser hos eleven. Ett sätt att närma sig det Hansson (2010, 2013) beskriver kan
då vara att utgå från begriplighet, ett av begreppen i teorin om KASAM. Genom att
starta från praktiska moment i undervisningen, men då inte av orsaken att elever inom
yrkesprogram upplever teoretiska moment som svåra eller tråkiga utan för att det ger en
innebörd och begriplighet av såväl yrke som av det valda ämnet. Istället skall det ses
som en form av kunskapsutveckling, där erfarenheten som eleven tillägnar sig genom de
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praktiska momenten leder till nya frågor som leder till ett behov av ytterligare kunskap.
Gustavsson (2002) menar att lärandet uppstår då ett problem eller situation stöts på i
praktiken och inte kan lösas på rutin. Då behövs ny kunskap som fås genom reflektion
och teoretisk bearbetning. Således kan begripligheten förenklas om man startar i en
erfarenhet. Även Köpsén (2014) skriver om detta då med hänvisning till filosofen
Dewey, vilken menade att elever aktivt skall få pröva och experimentera och är den
inställning som ligger till grund för uttrycket ”learning-by-doing”. Därför blir det
olyckligt när det i offentliga debatten förekommer ordväxlingar vilka kan tolkas som att
elever i yrkesutbildningar inte har förmåga att förstå teoretiska moment och därför inte
heller bör ges möjlighet till högskolebehörighet. Detta anser jag sänder signaler till
såväl elever i yrkesprogram som yrkeslärare att utbildningen måste göras lättare och
kraven bör sänkas. Johanssons studie (2009) visar just på detta, hur elever i
yrkesprogram är medvetna om att kraven i yrkesutbildning inte är likvärdiga med
studieförberedande program. Hur kan det påverkas och förändras?
Elever uttalar sina mål för framtiden och många av dem har ambitionen att läsa vidare
på högskolan. Vård- och omsorgsprogrammet är en av de utbildningar som har flest
andel elever, 73%, som tar sin examen med högskolebehörighet, jämfört med 74%
elever i studieförberedande program7. Trots detta är synen i samhället att elever i
yrkesprogram är en homogen grupp som inte är motiverade till skolan och har trassliga
sociala relationer och psykisk ohälsa. Kan det vara så att en av de faktorer som är
avgörande för de goda resultaten bland elever på vård- och omsorgsprogrammet kan
bero på att de oftast har goda relationer till sina lärare? Grunden till detta kan vara att
lärare inom programmets yrkesämnen tidigare har utbildning i och erfarenheter av
relationsbyggande och i sitt tidigare yrke ett förhållningssätt som bygger på empati och
skicklighet i att lyssna samt se individuella behov, faktorer som framkommer som
viktiga egenskaper hos lärare i den här studien. Det är en komplex roll att vara
yrkeslärare, vilket också Korp (2012) visar på. Lärare inom vård- och omsorgsämnen är
utpräglade relationslärare och relationerna mellan lärare och elev inom programmet är
vänliga och formade av omsorgen till andra människor samt att de finns som ett stöd för
eleven. (Björk-Åman, 2013; Johansson, 2009).
I rollen som yrkeslärare inom vård- och omsorgsämnen ingår att hos eleven
medvetandegöra respekt för andra människor, aktivt lyssnande och empati då detta är
delar av elevernas blivande yrkesroll och yrkesidentitet. Kan detta leda till att eleverna
inom programmet på ett naturligt sätt känner sig sedda? Förhållningssättet som beskrivs
ovan är också det förhållningssätt hos lärare som av Hattie (2009) beskrivs som

7

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2014/tva-av-tre-yrkeselever-farexamen-1.228543
(Hämtad 2016-11-06)
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avgörande i betydelse för att elever skall lyckas med sin utbildning. Kan ovanstående
resonemang, om vänliga och omsorgsfulla relationer, även ha att göra med att studien
inte synliggör något om hälsans betydelse för att lyckas med sin utbildning? Det
förvånar mig att resultatet inte uppvisar någon diskurs om hälsa när det finns flera
undersökningar (Hagquist, 2016; Socialstyrelsen, 2013; UN, 2014) som påpekar hur
ungas hälsa blir allt sämre. Ytterligare en fundering kring varför diskursen om hälsan
inte förekommer är utifrån vad som kan anses tillåtet att tala om. Elever som läser vårdoch omsorgsprogrammet har som framtida uppgift att ta hand om andra som mår dåligt
och ger kanske därför inte sig själv tillåtelse att i ett gruppsamtal uttrycka att man själv
mår dåligt? Det vill säga eleverna skapar själva de mönster i vilket språket är
strukturerat i och genom dessa mönster skapas uppfattningar. I det här fallet
uppfattningen att vård- och omsorgselever mår bra och därmed inte behöver prata om
ohälsa och hälsa. Kan det kanske vara så att elever som valt vård- och
omsorgsprogrammet, har en bättre hälsa just på grund av sitt val av program då de
tillägnar sig verktyg som gör att de kan förebygga och bli medvetna om sin hälsa under
utbildningen?
Det är, i mitt tycke, spännande att jag som blivande yrkeslärare förvånas över
avsaknaden av en diskurs kring hälsans betydelse för elevernas framgång. Betyder det
att jag, liksom säkerligen flera yrkeslärare med mig, är påverkade av hur det talas och
skrivs om elever i yrkesprogram? Andersson och Hellberg (2014) menar att vi, i vår
vardag, använder oss av sociala kategorier för att förstå vår omgivning, det gäller
naturligtvis även elever och lärare inom yrkesprogram. Elever i yrkesprogram
kategoriserar sig själva likväl som de på olika sätt blir kategoriserade av andra. Detta
kan i sin tur påverka hur elever blir bemötta i skolsammanhanget, utifrån det
socialkonstruktionistiska resonemanget kring hur saker och ting definieras får
konsekvenser för hur yrkeslärare förhåller sig till sina elever.
Makthavare (till exempel politiker, skolledare men även lärare) ses ofta som
leverantörer av den ”rätta” sanningen. Jag anser att de kategoriseringar som uppstår
genom uttalanden från sådana personer om yrkesutbildning och yrkeselever idag leder
till begränsningar hos eleverna och i deras målformuleringar inför framtiden. Man kan
ifrågasätta varför yrkeslärare är så tysta i debatten, håller de med? Varför får inte elever
höras, är deras åsikt värdefull?
Swahn (2014) menar att elevers uppfattning om sin egen elevroll påverkar hur eleven
kan utveckla kunskap. Därför blir det viktigt, anser jag, att som yrkeslärare kunna stötta
eleverna i sin relation till sig själva så att de har realistiska krav på sig själva och ges
ansvaret att leda sin egen utveckling mot målet. Detta i relation till studiens resultat att
eleverna säger att de själva bär ett stort ansvar för att lyckas i sin utbildning men att de
måste ha stöttning i det av såväl lärare som föräldrar.
Är det möjligt att ändra synen på yrkesutbildning och elever i yrkesprogram? Genom
att, i såväl yrkeslärarrollen som i den offentliga debatten använda ett salutogent
perspektiv, så tror jag att synen på yrkesutbildning såväl som yrkeselever kommer att
ändra sig. Ett sätt att leda förändringen är sättet vi som yrkeslärare såväl som andra
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makthavare använder språket. Detta då språket inte är neutralt utan påverkas i samma
utsträckning som människan själv av omvärlden, upplevda identiteter och sociala
relationer (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Att som yrkeslärare, utifrån de
framgångsfaktorer som identifierats i den här studien och genom sitt språk, till exempel
tydliggöra målbilder och vilka kunskaper eleven behöver på ”fältet” kan leda till att
eleven lyckas bättre med sin utbildning. Ytterligare faktorer till att lyckas med sin
utbildning är att yrkesläraren, men även omvärlden, ser elever i yrkesutbildning som
kompetenta och förmögna att nå även högt ställda mål så att självbilden höjs. Hattie
(2009) menar att lågt ställda förväntningar på elevernas framgång leder till just låg
framgång i utbildningen. Att utbildningarna då förändras till att kraven sänks, till
exempel genom att man gjorde det svårare att i yrkesprogrammen läsa för
högskoleförberedande kompetens, tror jag sänder signaler åt fel håll. Yrkeslärare kan
då, genom att använda det salutogena synsättet och utgå från teorin om KASAM,
uttrycka till elever i yrkesutbildning att de är någon som har något, som vill något och
som kan något och då har man kommit en bit på väg mot en positiv förändring anser
jag. Detta synsätt kan då också leda till att elever inom vård- och omsorgsprogrammet
kan lyckas bättre med sin utbildning. Detta hoppas jag att denna studie har bidragit till
en medvetenhet kring utifrån syftet att identifiera hur elever i ungdomsgymnasiets vårdoch omsorgsprogram talar om framgångsfaktorer i yrkesutbildning samt diskutera
konsekvenser för rollen som yrkeslärare.

7. AVSLUTANDE TANKAR
Studien har påvisat att framtidsmålet, men också att kortsiktiga målformuleringar är av
avgörande för att eleverna skall lyckas med sin utbildning. Under studiens
genomförande har flera tankar och frågor dykt upp. Hur talar yrkeslärare inom vård- och
omsorgsprogrammet om elevers framgångsfaktorer för att de ska lyckas med sin
utbildning. Korrelerar de till vad som framkommit i den här studien och övrig forskning
eller finns de andra faktorer som lärarna säger är viktigare för att eleverna ska lyckas?
Skulle andra faktorer framkomma, vad beror det på i så fall? Motivet till denna
frågeställning är att det under studiens gång funnits funderingar kring vems åsikt om
framgångsfaktorer som har makt att få genomslag i organisation och upplägg av
undervisning, lärarens eller elevens?
Eftersom målet är viktigt för eleverna inom vård- och omsorgsprogrammet för att lyckas
med sin utbildning, så väl på lång som på kort sikt så har jag också funderat på hur
yrkeslärare arbetar med målformuleringar i utbildningen.
I dag präglas retoriken i samhället av, i mitt tycke, ett patogent synsätt på yrkeselever.
Detta leder till, utifrån socialkonstruktionismens syn på kategoriseringar och handlingar,
att det blir svårt för yrkeseleverna själva att bryta de mönster och synsätt som finns i
samhället. Ansvaret för förändring ligger hos oss alla och en del av förändringen kan
ske genom att talet om yrkesutbildning och elever i yrkesprogram förändras. Ett
förändrat tal om yrkesutbildning påverkar attityder och handlingar. Utifrån detta
påstående skulle jag, avslutningsvis, vilja skicka med följande ord till både politiker,
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skolledare, yrkeslärare och yrkeselever: ”Det du tänker om mig, så ser du på mig. Sådan
du är mot mig, sådan blir jag” (citat av okänt ursprung).
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Introduktion: Syftet med att träffa er är att jag vill höra er tala om vad ni anser att ni behöver för att
lyckas med er yrkesutbildning inom vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet.
Jag kommer att börja med att ställa tre frågor till var och en av er. Därefter kommer det gå till så att ni
kommer att få prata väldigt fritt själva och jag skall försöka säga så lite som möjligt så att ni kan prata
med varandra och inte med mig i första hand. Är det så att det blir tyst eller att det är något ämne som jag
kanske tycker är intressant att ta upp och så kommer jag att komma in efter en stund, men det är det ni har
att säga som är det viktiga. Det är alltså helt oviktigt vem som säger vad utan det viktiga är vad som sägs.
Det är naturligtvis fritt att avbryta om du inte längre vill delta och ni kommer vara helt anonyma. Det
kommer inte gå att spåra vem som säger vad eller vid vilken skola intervjuerna har skett. Det är som sagt
helt oviktigt vem som säger vad utan det viktiga är vad som sägs.
1. Allmänna frågor.
1.1 Vad är det som gör att du valt Vård- och omsorgsprogrammet?
1.2 Vad är det bästa med att gå programmet?
1.3 Vad är det svåraste med programmet?
2. Vad behöver du för att lyckas med din utbildning?
3. Frågor för att få fart på diskussionen.
3.1 Vad är det som gör att ni VET (förstår) vad som förväntas av dem under
utbildningen/kursen/lektionen/uppgiften så att ni lyckas?
3.2 Vad är det som gör att ni KAN lyckas med er utbildning?
3.3 Vad är det som gör att ni VILL lyckas med er utbildning?
4. Bilder
Elevgrupp med studentmössor som får symbolisera framgång i att nå examensmålet.
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