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Sammanfattning 
I dagens gymnasieskola möter elever ofta en utbildning som de inte riktig har förväntat sig. 
Det ställer krav på utbildaren att hjälpa eleven framåt när eleven upplever att utbildningen 
inte motsvarar förväntan. Därmed behövs en tydlig dialog där skolan kan förklara 
utbildningens innehåll, syfte och upplägg.  

Detta arbete visar på att det är ett problem som behöver hanteras på olika sätt. Även om 
eleverna i vissa fall upplever att utbildningen är svår så känner de en tillhörighet till sina 
klasskamrater och till skolan. Denna tillhörighet gör ibland att elever undviker att byta 
utbildning även om de känner att utbildningen är fel val. Elevernas tillhörighet till skolan 
och dess identitet är så pass stark att de inte vill lämna den miljön. 

Genom dialog kan läraren hjälpa eleven att hitta lämpliga strategier för hur de ska 
överbrygga övergången från grundskola till gymnasiet. Med dialog kan eleverna få en ökad 
förståelse till varför de läser vissa kurser och vilken strategi som kan vara lämpligast för 
kursen.  

Under arbetet med studien framkom att eleverna har problem med övergången från 
grundskolan till gymnasiet. De allra flesta har möjligheter själva att hantera denna 
övergång, antingen genom att de testar sig fram eller så kan familjen ge råd och tips för hur 
de ska göra. Denna studie har främst fokuserat på de elever som under studiegången 
uppvisat tecken på svårigheter att klara studierna och som inte haft den stöttning hemifrån 
som möjliggjort fokus på utbildningen i sig, snarare än förväntan på utbildningen.  

 

Nyckelord: Gymnasieskola, teknikprogrammet, förväntningar, motivation, teknik 
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Abstract 
In today’s upper secondary school, students often meet an education they haven’t really 
expected. This imposes demands on the educational institution to help the students forward 
when they face an educational situation that creates a conflict between their expectations 
and the actual education they participate in. This requires a dialogue with the student to 
explain and give an accurate description of the subjects they study and what they need to 
fulfil when they participate in the program. 

This thesis, based on interviews with students participating in a technical program at an 
upper secondary school, shows that this is a problem that needs to be handled. Despite the 
fact that the students sense that their educational situation is hard to handle, they still also 
feel a sense of belonging. This sense of belonging becomes an obstacle for the student to 
change from the educational system and program they are participating in. The students’ 
sense of belonging to the school and its identity makes it hard for them to leave the 
environment and the program they have started. 

Through dialogue, the teacher can provide strategies for the students to handle their studies 
and the transfer from elementary school to the upper secondary school. With the dialogue 
the students receive an increased understanding of why they take some courses and to find 
the most suitable strategy to handle the program.  

In this thesis did students did confirm that there is a problem with the transfer from 
elementary school to upper secondary school. Even though most of the time student evolve 
their own strategies to handle the transfer, either by trial and error or with a family that can 
provide support. This thesis is mainly focused on the student that are having hard to handle 
their studies. difficulties to handle their studies and how to use motivation.  

Keywords: Upper secondary school, technical program, expectation, motivation, 
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Förord 
Detta arbete hade inte kunnat genomföras utan stödet från min familj, som trots ett 
turbulent år har stöttat mig genom hela KPU-utbildningen. Jag vill även tacka mina kollegor 
på min arbetsplats för goda råd och pedagogiskt stöd. 

Slutligen vill jag även tacka mina lärare vid KTH för er kunskap, era råd och tips som har 
varit ovärderliga för uppsatsen. 
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1 Inledning 
I dagens moderna samhälle har kraven på teknikkunnandet ökat. Den svenska och ofta 
tekniktunga industrin har ställt krav på skolan och eleverna. När eleverna avslutar sina 
studier ska de ha den grundläggande tekniska kunskapen som krävs för att klara av ett 
industriellt arbete. Kraven på eleverna har genom åren ökat i takt med industri- och 
teknikutvecklingen. När teknikämnet infördes i grundskolan, efter krav från de svenska 
industriföretagen, blev det snabbt stämplat som ”moppepojkarnas ämne”. Sedan dess har 
teknikutbildningen förändrats mycket från att har varit ”moppepojkarnas ämne” till att vara 
en högskoleförberedande utbildning. 

Under den Kompletterande Pedagogiska Utbildningen, KPU, vid KTH genomförs två 
perioder av Verksamhets Förlagd Undervisning, VFU. Vid båda dessa perioder skedde vid 
ett flertal tillfällen en kollegial diskussion om elevernas bristande kunskaper och insikt i vad 
teknikprogrammet faktiskt är. Hur deras uppfattning om utbildningen möter verkligheten i 
skolbänken. I detta möte uppstår en konflikt som eleverna måste lära sig att hantera för att 
tillgodogöra sig utbildningen. Denna diskussion skedde även tillsammans med 
kurskamrater vid KTH, där flertalet kurskamrater återberättade om liknande diskussioner 
från sina VFU-skolor. 

Det är inte ovanligt att det i mötet med elever uppstår diskussioner kring varför de ska läsa 
vissa ämnen och kurser. I konflikten mellan deras förväntningar och vad de faktiskt kommer 
läsa kan förståelsen saknas. I de flesta fall klarar eleverna själva av att hantera övergången, 
men i vissa fall krävs mycket arbete av eleven för att de ska hantera övergången. Hur väl 
eleverna klarar av övergången blir en fråga om motivation, de elever som är motiverade till 
att studera mer klarar övergången enklare och elever som har svårt med motivationen får 
svårare att hantera övergången.  

Med en förståelse för att eleverna har en förväntad bild på sin utbildning och hur 
motivation, akademisk integration och identitet kan användas för att underlätta elevernas 
övergång från grundskolan till gymnasieskolan kan läraren hjälpa eleverna till att snabbare 
anpassa sig till högre studier.  

De studier som finns inom området har främst genomförts av Holmegaard, Madsen och 
Ulriksen (2013; 2015). De har genomfört studier som främst är fokuserade på övergången 
gällande teknikstudier till högskola och universitet. Via Skolverket (2014) finns en 
publikation som handlar om hur skolorna ska hantera övergången mellan olika skolstadier. I 
huvudsak är forskningen inom området fokuserad mot högskola och universitet. Även om 
det inte finns några större mängder forskning inom övergången från grundskola till 
gymnasium, behövs ytterligare forskning inom området.  

Hur elevernas motivation kan påverkas för att underlätta elevens anpassning till de 
gymnasiala utbildningarna, samtidigt som hur elevernas sociala tillhörighet är en del av 
deras utbildningssituation. Genom att identifiera sig som teknikelever eller som medlemmar 
i en social kontext gör att de gärna stannar kvar, även om de möjligen kunde ha haft ett 
större utbyte av en annan utbildning eller skola.  
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1.1 Problemdiskussion 
Det finns de elever eller studenter som, när de börjar vid en ny utbildning, stöter på en 
utbildning som de inte har förväntat sig. Många gånger har de då haft en bild av 
utbildningen som snarare bygger på en uppfattning av vad de tror de ska studera i 
kombination med vad de har hört. Även om de har gjort studiebesök och läst på vad 
utbildningen ska innehålla så saknar de en förståelse för vad utbildningen faktiskt ska 
innehålla. Detta är något som Holmegaard et.al. (2013; 2015) även påpekar. De blivande 
elever som har gjort studiebesök vid den utbildningen de tänkt läsa klarar sina studier bättre 
än de som inte har gjort det. 

Vid diskussioner kollegialt och med kurskamrater vid KPU-utbildningen på KTH har 
elevernas oförståelse för teknikprogrammet diskuterats och vad de tror utbildningen 
innehåller. Vid den gymnasieskola där VFU genomfördes läser eleverna teknikprogrammet 
med inriktningar som Spelutveckling och Systemutveckling. Det gör att nya elever som har 
börjat vid utbildningen har missförstått utbildningens syfte och tror att Spelutveckling 
handlar om att få spela spel under skoltiden. 

Vad som även framkom under diskussionerna framförallt med kollegor vid den skola VFU:n 
genomfördes är att de elever som uppfattar en stor skillnad mellan de förväntningar de har 
och hur utbildningen faktiskt är där menar flera av dem borde byta utbildning. Många 
gånger saknar dessa elever den insikten och stannar istället kvar på sin utbildning.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur eleverna tänker, agerar och hanterar övergången från 
grundskola till gymnasieskolans teknikprogram och den problematik som uppstår när 
förväntan inte motsvarar upplevelsen av vald utbildning. Ur detta finns en förhoppning om 
att se hur elevernas undervisande lärare bättre kan förstå elevernas övergång till 
gymnasieskolan och hur den kan underlätta fortsatta gymnasiala studier för eleverna.  

1.3 Frågeställning 
- Vilken bild har eleverna på teknikprogrammet innan studiestart och hur förändras 

den under studietiden? 

1.4 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till teknikprogrammet och två av dess inriktningar. Uppsatsen 
behandlar de förväntningar eleverna har på sina studier vid gymnasieskolan, men även vilka 
förväntningar de har på teknikprogrammet generellt Därför finns även en jämförelse mellan 
teknikprogrammet och naturprogrammet som är den närmast besläktade utbildningen. 

I detta finns ett intresse av att studera elevernas generella förväntningar och hur deras 
utbildning kommer att bli. Framförallt hur eleverna hanterar de mer studiekrävande 
ämnena som matematik och fysik. Ämnen inom humaniora är inte en del av denna studie. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Inom detta specifika område finns begränsat med forskning, majoriteten av den forskning 
som idag finns riktar i huvudsak in sig på högskole- eller universitetsstudenter. Holmegaard 
et al (2013; 2015) har skrivit ett antal artiklar som fokuserar på hur studenter inom den 
tekniska högskolan hanterar övergången från gymnasieskola till högskola. Även 
Skolverket (2014) har en publikation gällande övergångar mellan skolor och från grundskola 
till gymnasieskola. Denna publikation fokuserar på hur skolorna ska agera vid 
överlämningar mellan olika nivåer inom grundskolan, mellan skolor och till 
gymnasieskolan. Den berör inte elevers förväntningar och hur dessa ska hanteras. 

Annan forskning inom området härrör mer från andra utbildningsgenrer inom akademin, 
bland annat har Appleton-Knapp och Krentler (2006) skrivit om hur föreläsare kan hantera 
skillnaden mellan marknadsföringsstudenter förväntningar och deras faktiska utfall på lästa 
kurser. En annan frågeställning är hur väl förberedd är eleven för nästa nivå, men den 
frågeställningen baserar sig mer på elevernas förberedelser ur ett kunskapsmässigt 
perspektiv. 

2.1 Övergången från lägre skolnivåer till högre 
Övergången till gymnasieskolan från grundskolan är komplex. Vid varje övergång byter 
eleverna i regel skola eller skolbyggnad och de ingår i en ny social kultur och tillhörighet. 
Eleverna som under grundskoleåren har läst tillsammans med andra som tillhört samma 
geografiska område väljer nu utbildningar utifrån intressen. Det som gör övergången 
komplex handlar om att det är svårt för undervisande lärare att veta vilka förutsättningar 
eleverna har med sig till gymnasiet från grundskolan, ofta för att överlämning och 
informationsutbyte sker innan slutbetygen är satta (Skolverket, 2014, s. 15).  

Det som ytterligare försvårar övergången är att avlämnade skola sällan har god insikt i var 
deras elever tar vägen. Elever kan börja på en skola, men under den första terminen eller 
läsåret kan de mycket väl byta skola och/eller utbildning. Dessa aspekter gör att viktig 
information om eleverna kan gå förlorad (Skolverket, 2014, s. 50). 

2.2 Elevers förväntningar 
2.2.1 Förväntningar på högre studier 
Vid övergången till gymnasieskolan från grundskolan ställs elever många gånger inför ett 
oväntat motstånd. Eleverna möts av något de inte förväntade sig, antingen av att den 
utbildning de valt inte riktigt var vad de förväntade sig, alternativt att utbildningen på en 
högre nivå var tuffare och svårare än de förväntade sig eller trodde. Den sociala kontexten 
de möttes av var en tuffare miljö än de förväntade sig (Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 
2013).  

I studien har författarna  studerat övergången till universitet eller högskola i Danmark, de 
kategoriserar studenterna i olika grupper efter hur studenterna hanterar övergången till 
utbildningar inom akademin. I deras studier har de arbetat med intervjuer på både grupp- 
och individnivå. Även om studien undersöker övergången till universitet eller högskola finns 
likheter som är applicera bara även för övergången från grundskola till gymnasium. Från de 
studenter som överväldigas av övergången till de som acklimatiserar sig och kan hantera 
studierna på en högre nivå. Som figur 1 visar har de elever som kategoriserade i a-gruppen 
störst gap att hantera, likväl har de som befinner sig i e-gruppen har minst gap. Figur 1 visar 
även på hur de olika grupperna skiftar i strategier varefter de möter motgångar i sina studier 
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(Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2013, s. 767). Varje skiftning på linjen i respektive grupp 
illustrerar ett strategiskifte.  

 
FIGUR 1, GAPET MELLAN FÖRVÄNTNINGAR OCH ERFARENHETER AV STUDIER VID HÖGRE UTBILDNING 

(HOLMEGAARD, MADSEN, & ULRIKSEN, 2013) 

Som det beskrivs i studien beror gapets storlek på ett flertal orsaker, där bland annat arv i 
sammanhanget inte hade något direkt fördel till hur studenten hanterade gapet mellan 
förväntningar och hur det blev. Som Holmegaard et al (2013) nämner är det ingen garanti 
att studenten lyckas trots att eleven kommer från en akademisk familj. De som kommer från 
akademiska familjer har viss insikt i vad som krävs och vad de kommer möta innan de 
börjar. De studenterna har i regel en viss insikt i vad det innebär att studera. 

Holmegaard et al (2013) nämner studenter som har tagit ett sabbatsår innan de börjar med 
studier inom akademin, de studenter som under sitt sabbatsår utnyttjat möjligheterna till 
att besöka akademin har haft enklare att hantera förväntningar och erfarenhetsgapet. De har 
besökt skolan under öppet hus eller motsvarande ”prova-på-dagar” där de själva har fått 
skapa sig en uppfattning av det de vill läsa. 

Vad artikeln även nämner är de strategier studenterna använder sig av för att hantera gapet. 
Studenter som lyckades bättre var flera gånger de som valde en balans mellan en social 
tillvaro i kombination med studier. Som en student i undersökningen påpekar; 

”Ju mer engagerad du är till dina studier desto mer känns det som att du vill 
stanna. De som inte förstår detta har suttit hemma och funderat på att hoppa av 

sin utbildning, de kanske inte gör det men tycker att utbildningen är tråkig. Då är 
den sociala sidan av studierna som hjälper dig att hålla dig engagerad.”1 

- (Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2013, s. 770) 

Det är dock flera faktorer som gör övergången från lägre till högre studier svår. Den sociala 
aspekten är en faktor. Andra faktorer är förväntningarna på utbildningens innehåll, hur 
kurserna är relevanta och intressanta. Holmegaard et al (2013) upptäckte är att om någon av 
faktorerna fallerar så blir övergången tuffare att hantera. Ur deras erfarenhet går faktorerna 
hand i hand för lyckade studier. Något som är viktigt att ha i beaktande är att det som är det 
som kan uppfattas som oengagerade och omotiverade elever kan i själva verkat handla om 
elever vars förväntningar inte har mötts. Det är en dynamisk och multidimensionell nivå på 
övergången från grundskolan till gymnasium och sedan vidare till den akademiska världen. 
Därför är det viktigt att hantera övergången som sådan. 

                                                             
1 Fritt översatt från engelska till svenska ur studien 
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För att hantera övergången mellan de förväntade studierna och hur de faktiskt upplever den 
finns ett antal olika strategier, beroende på hur stort gap de olika studenterna upplever. De 
studenter som känner att gapet mellan de förväntade och de upplevda studierna är enkelt att 
hantera, behöver i regel göra små justeringar i sin studiestrategi för att hantera övergången, 
strategi d och e i figur 1. Likadant är det med en del av de studenter som känner att gapet 
mellan det förväntade och det upplevda är stort men kan med små korrigeringar av 
studiestrategin hantera sina studier, strategi a och c i figur 1. Båda dessa grupper kan enkelt 
och smidigt anpassa sina studier efter behov. Andra studenter som känner att de har svårt 
med studierna och som känner att de måste göra många anpassningar av sin strategi för att 
klara av sina studier, strategi b i figur 1.  

Som ovan nämnt är det två grupper av studenter som med små anpassningar av sin egen 
studiestrategi kan klara av att hantera övergången i utbildningen. Dock kan gapet 
fortfarande vara så pass stort att övergången känns svår att hantera. Skulle det ske i 
kombination av att studenten inte förstår varför de läser ett visst ämne eller kurs kan 
intresset för studierna snabbt dala. Studenterna gör små korrigeringar för att försöka klara 
av utbildningen, men kan av andra skäl känna motstånd till att fullfölja en utbildning. I 
Holmegaard et al:s (2013, s. 776) studier nämns en student som studerar till dataingenjör, 
studenten gör små anpassningar som kan verka göra att studenten uppfattas klara av 
utbildningen. I hens fall saknas en förståelse för varför vissa kurser måste läsas, istället 
använder studenten sina programmeringskunskaper till att hacka andras datorer.  

Den tredje gruppen av studenter är den som i figuren använder sig av strategi b, i texten 
används en kemiingenjörsstudent som exempel (Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2013, s. 
777). Studenten har ett stort intresse och har velat läsa kemiingenjör under många år. Det 
som stör för hen är att i sin strävan att verkligen förstå allt, ibland sker studierna i grupp 
men för det mesta på egen hand. Avsaknaden av kontinuerliga studiegrupper gör att 
studenten gräver ner sig och dess självkänsla får sig en törn av att inte känna sig lyckad med 
studierna. Viljan och motivationen fanns ifrån början men när studenten känner sig 
misslyckad av att inte förstå vad föreläsaren pratar om minskar motivationen till att studera 
vidare. Som studenten säger i intervjun till Holmegaard et al (2013). ”Jag kände mig som 
den svagaste människan i hela världen”1F

2 (Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2013, s. 778). 
Efter avhoppade studier arbetade studenten på ett kafé utan något intresse av att fortsätta 
läsa någon ingenjörsutbildning.  

Även om vissa studenter har haft det tufft så har de klarat utbildningen, även om de inte har 
varit särskilt socialt aktiva med kurskamrater o.dyl. Varför studenterna anammar vissa 
strategier och andra studenter väljer andra strategier har inte Holmegaard et al (2013) svar 
på, det de har kommit fram till är att de studenter som är förberedda inför det som ska 
komma och därmed minskat gapet mellan förväntningar och deras erfarenhet av 
utbildningen tenderar till att klara sig bättre. En av Holmegaards et al (2013) studenter hade 
förberett sig väl inför de akademiska studierna genom att prata med studievägledare och 
insamlad information om vad som väntade i utbildningen.  

2.2.2 Att arbeta med förväntningarna 
Som lärare är viktigt att hantera elevens förväntningar. När en elev under kursens gång och 
efter att den är avslutad analyserar och bedömer kursens utfall mot sina egna förväntningar. 
Blir då skillnaden mellan utfallet av kursen och förväntningarna för stor så minskar intresset 
för det fortsatta lärandet. 

Genom att vara medveten om att elever och studenter har en förutfattad mening kan läraren 
vid kursintroduktionen tydligt berätta vad som ingår i ämnet. En genomgång av vad som 
                                                             
2 Fritt översatt från engelska till svenska ur artikeln 
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ingår och vad som ska gås igenom under ämnets gång gör att elevens förväntningar kan 
anpassas redan vid ett tidigt skede. Samtidigt är det bra att under kursens gång återvända 
till ”introduktionspasset” och upprepa för eleverna vad som är kvar och vilka premisser som 
gäller. Detta gör att elevens förväntningar anpassas till ämnet under tidens gång. När sedan 
kursen är avslutad och eleverna får göra en utvärdering är sannolikheten större att de har en 
större nöjdhet (Appleton-Knapp & Krentler, 2006). 

Elever som uppfattar utbildningen som svår och måste kämpa för att klara av målen behöver 
ofta mer hjälp och stöd för att klara av sina studier. Bettinger och Long (2009, s. 755) har 
studerat elever som har fått extra stöd i matematik och engelska och hur det har påverkat 
deras studiegång. Det som de har upptäckt i sina studier är att elever som har fått det stöd 
som krävs för att klara studierna har en högre grad av att vilja avsluta sin utbildning än de 
som inte fått den hjälp som behövts. De kom också fram till är att de elever som får stöd 
inom ett specifikt ämne kommer sannolikt att fortsätta att läsa inom det ämne. 

När eleverna påbörjar nästa steg av sin utbildning, oavsett om det är på gymnasienivå eller 
högskola så kommer de med ett arv från tidigare studier, familjeförhållande och 
skolerfarenheter. Vilka samtliga har en direkt påverkan på hur deras studier kommer att 
fortlöpa. Om eleverna inte lär sig att bemästra nästa nivå tillräckligt snabbt så ökar risken 
för att de antingen hoppar av och byter utbildning eller väljer att inte engagera sig i sitt 
lärande. I processen från det de har med sig från tidigare studier och sin sociala tillvaro 
påverkar slutligen beslutet för avhopp. I deras åtagande finns dels deras egna mål, men även 
utbildningsanordnares målsättning med eleven. Hur hanterar eleven de akademiska 
studierna kontra den sociala tillvaron. Processen till att lyckas integreras finns 
förväntningarna för att klara av studierna. Känner eleverna att de misslyckas blir beslutet 
enkelt att hoppa av, se figur 2. Likadant är det om eleven/eleverna känner sig ha ett socialt 
utanförskap i klassen (Tinto, 1975). Figuren som följer visar en schematisk process för hur 
elever och studenter tänker när deras studieengagemang brister och de funderar på om de 
ska hoppa av.  

 

FIGUR 2, SCHEMATISK PROCESS FÖR AVHOPP VID COLLEGE (TINTO, 1975) 
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2.3 Social påverkan på identitet och utbildning 
Vissa studenter valde genom utbildningen att fokusera på det sociala samspelet mellan 
kurskamrater. I det sociala samspelet ökade deras förutsättningar att fortsätta med 
utbildningen. Antingen genom att skapa sig en social utbildningsidentitet eller genom att 
tillhöra en grupp skapade de förutsättningarna att hantera det akademiskt komplex 
systemet. Något som Andreas Ottemo (2015) beskriver i sin avhandling Kön, kropp, begär 
och teknik från Göteborgs universitet där han studerar den sociala kulturen vid två olika 
tekniska högskolor i Sverige. 

Ottemos (2015) avhandling beskriver processen för hur nyblivna civilingenjörer vid de båda 
högskolorna acklimatiserar sig till de nya studierna. Hur de under de inledande 
introduktionsveckorna av studietiden blir upptagna till en större gemenskap. Detta är en 
process som sker parallellt mellan skolan och de äldre studenterna. De studenter som 
intervjuas i avhandlingen beskriver den sociala aspekten, dels för hur de själva upplever sig 
som studentgrupp och dels hur de upplever andra studentgrupper inom respektive 
högskola. 

Om eleverna känner att de inte klarar övergången från en lägre nivå till en högre ökar risken 
för avhopp enligt flera forskare (Tinto, 1975; Lowe & Cook, 2003). 

2.3.1 Det sociala sammanhanget 
I vardagen sker en fortlöpande social kategorisering, det innebär att vi som människor i vårt 
samspel med människor kring oss hela tiden försöker bringa ordning i tillvaron. I detta 
grupperar vi våra grupptillhörigheter i ingrupper och utgrupper. I de situationer där 
individen känner tillhörighet och medlemskap till de sociala grupperna kallas grupperna för 
ingrupper. I de sammanhang där individen inte känner sig tillhöra den sociala gemenskapen 
kallas gruppen för utgrupper (Thornberg, 2015, s. 152).  

Det sociala sammanhanget som eleverna blir en del av i sin utbildning, kontexten kommer 
från en önskan att tillhöra, en historisk aspekt och framhävande av sin självbild gör att 
eleverna identifierar sig som teknikelever (Walker, 2001). Här har skolan ett viktigt ansvar 
menar Hugo (2007) för om eleverna saknar ett socialt sammanhang minskar elevernas 
uppfattning om meningsfullt lärande. Här kan lärare och skola se det sociala sammanhanget 
som en resurs att använda för att lära eleverna mer. 

2.3.2 Hur elevernas identitet påverkas av utbildningen 
Vissa av studenterna som ingick i Holmegaard et al (2013) studier uppfattade att deras 
utbildningsval hade en negativ inverkan på deras identitet. Det var en tuffare anpassning till 
den akademiska världen för studenterna än vad de förväntade sig, det innebar även att 
förutsättningarna för att klara av utbildningen försvårades. 

Holmegaard et al:s (2013) slutsats är att alla studenter upplever ett gap mellan 
förväntningarna på utbildningen och vad de sedan möter i utbildningen. Gapet de möts av 
kan bestå av utbildningens ämnen och kurser. Det kan vara lärare, skolutrustning och krav 
från skola, lärare och samhälle. Genom att anpassa sin studiestrategi efter förutsättningarna 
ökade studenternas chanser till att klara av utbildningen.  

Som Holmegaard et al (2015) skriver har elever med svårigheter att klara av sitt första år 
inom utbildningen nödvändigtvis inte problem med deras akademiska förberedelser. När 
förväntningarna och upplevelserna på utbildningen krockar gör att elever och studenterna 
börjar prata om tvetydigheter och olämpligheter med utbildningen. Med god kännedom om 
hur gapet mellan elevernas förväntningar och deras upplevelser ökar skolans förmåga att 
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underlätta för eleverna. Med det ökar också deras förmåga att anpassa sig till studierna och 
med det deras vilja att stanna kvar på sin utbildning och förmåga att avsluta sin utbildning.  

Den sociala identiteten hos eleverna refererar till deras sociala koncept, i den sociala 
identiteten sker en anpassning till det kollektiva. I detta menar Giota (2002) att elever som 
inte klarar av att anpassa sig till det sociala sammanhanget för skolan möter problem, 
antingen genom att de fortsätter att strida för sina behov och intressen eller att de blir 
hatiska eller helt tar avstånd från skolan. Wentzel (1991; 1989) menar att kan eleverna med 
en anpassning till den sociala som finns i skolan har detta en direkt påverkan på deras 
studieresultat.  

Ska eleverna och studenterna klara av övergången och anpassningen till utbildningen 
behöver de integreras till programmet, skolan och dess principer. Genom integreringen kan 
de se sig själv som en del av en grupp och utbildning (Holmegaard, Möller Madsen, & 
Ulriksen, 2015). Integreringen sker från första stunden när de kliver in på skolan, vid 
uppropet, vid inskolningen som sker på skolan, dels genom lärarkåren och dels genom de 
äldre skolkamraterna (Ottemo, 2015). 

Med de tre begrepp som nämns i studien där identitet, tillhörighet och akademisk 
integration fungerar i synergi med varandra och förstärker varandras olikheter kan 
övergången till högre utbildning förenklas. Genom tillhörigheten skapas en viktig del av 
elevernas och studenternas övergång till högre studier, övergången syftar inte till att bara 
byta från en skola till en annan, utan övergången syftar även till att bli någon (Tonso, 2006).  

2.3.2.1 Identitet 
Identiteten de utvecklar gör att de identifierar sig som teknikelever eller ingenjörer. Det 
finns ett samband mellan de elever och studenter som hoppar av sin utbildning och de 
elever som processen för skapandet av den egna utbildningsidentiteten. Identiteten syftar 
inte till den personliga identiteten utan hur eleven identifierar sig i det vardagliga arbetet, 
både utifrån ett socialt såväl som ur ett kulturellt perspektiv. Därigenom identifiera sig som 
en teknikelev (Tonso, 2006, s. 275) och sedermera som ingenjörsstudent som Tonso (2006) 
och Holmegaard et.al. (2013; 2015) syftar till i sina artiklar. Precis som (Walker, 2001, s. 79) 
skriver i sin studie skapas av identiteten en dynamisk process som sker i interaktionen med 
andra människor.  

2.3.2.2 Tillhörighet 
Känslan av att tillhöra något är en viktig del i utvecklandet av identiteten, genom att eleven 
blir inkluderad i ett sammanhang som teknikelev. Genom att eleven känner sig inkluderad, 
etablerad och accepterad i ett specifikt sammanhang ökar detta på känslan av att tillhöra 
gruppen (Holmegaard, Möller Madsen, & Ulriksen, 2015, s. 155). Likväl finns det ett 
samband i utvecklandet av tillhörigheten är att kombinera studierna med engagemang 
utanför skoltid (Strayhorn, 2013, s. 460). 
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2.3.2.3 Akademisk integration 
Akademisk integration syftar till elevens förmåga att möta upp de krav som finns inom 
utbildningen och om den känns relevant. Likväl innebär den akademiska integrationen även 
en social integration som syftar till elevens integration och tillhörighet i klassen 
(Holmegaard, Möller Madsen, & Ulriksen, 2015, s. 155). Den akademiska integrationen 
skiljer sig från mätbara värden som betyg och utveckling (Tinto, 1975). När eleverna känner 
sig akademiskt integrerade har de lättare att hantera övergången, se figur 1, från den 
förväntade bilden av utbildningen till hur utfallet blev. Den akademiska integrationen är i 
sig lika viktig som den sociala för att låta eleverna stanna kvar i skolan. Enligt Tinto (1975) 
är dessa två aspekterna viktiga att förstå för varför eleverna hoppar av sina studier, den 
akademiska integrationen mäts ofta i elevernas betyg och prestation. Medan den sociala 
integrationen är hur väl eleven integreras in i gruppen. Fungerar dessa två väl har eleven 
bättre förutsättningar att klara av sina studier.  

2.3.2.4 Gapet mellan förväntningar och upplevelse 
Under det första året i utbildningen kommer alla elever att uppleva gapet mellan 
förväntningarna och den faktiska upplevelsen av utbildningen. Det gör att eleverna kommer 
ägna stor del av det första året till att pröva olika strategier för hur de ska studera. Även om 
studenterna hittar en strategi som skulle fungera är det inte säkert att just den strategin är 
den bästa överlag. Det kan till och med vara så illa att strategin motverkar sitt egna syfte. 
Skulle eleverna eller studenterna inte se syftet med varför de läser en specifik kurs eller 
kurser lär de knappast lära sig för att verkligen förstå ämnet. 

Även om studenterna skulle ha svårigheter att genomföra första året, behöver det inte 
handla om bristande förkunskaper. Utan det kan handla om flera andra aspekter såsom 
bristande motivation eller oförståelse för moment inom utbildningen. Det kan därför som 
utbildare vara intressant att förstå hur gapet hos eleverna fungerar, genom förståelsen kan 
skolan som utbildningsanordnare skapa förutsättningarna för att nå till en större grupp av 
potentiella studenter med en större mångfald. I den ökade mångfalden kommer 
teknikutbildningarna och studenterna att utvecklas. Förståelsen för hur eleverna hanterar 
övergången påverkar också möjligheterna till att eleverna stannar kvar. Är skolan delaktig 
och involverad i elevens integration ökar möjligheten att eleven stannar. 

Genom att använda sig av ämnesöverskridande arbete kan eleverna/studenternas förståelse 
för vissa ämnen öka. I det ämnesöverskridande arbetet kan förtydligande om varför vissa 
kurser ska läsas i viss ordning. Där ämnenas och kursernas ”släktskap” tydligt framgår. 
Slutligen måste läraren undervisningsformatet ge eleverna/studenterna förutsättningarna 
engagera sig i vad teknik och slutligen ingenjörsyrket handlar om. Ge eleverna möjligheten 
att förstå ”varför” vi som undervisare gör vissa saker (Holmegaard, Möller Madsen, & 
Ulriksen, 2015). 

När elever känner att de saknar en meningsfull utbildning kan de illustrera detta genom att 
skapa ett motstånd mot skolan. I motståndet skapar eleverna en motkultur till skolan. Däri 
kan deras agerande visas genom att elever pratar med varandra på lektionerna. De kan fälla 
kommentarer som är trotsiga mot lärare och övrig personal (Thornberg, 2015, s. 119). 
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2.4 Skillnader mellan teknik- och naturprogrammet 
Detta arbete utgår från studenter som läser teknikprogrammet med inriktning 
Systemutveckling (Informations- och medieteknik, TEINF) eller Spelutveckling (Design och 
produktutveckling, TEDES). För att bättre förstå likheter och skillnader mellan 
naturvetenskapliga och teknikprogrammen följer en jämförelse med Naturvetenskap, 
NANAT. 

I bilaga 1 - programjämförelse,7.1 visas skillnaderna och likheterna mellan de kurser och 
ämnen som elever på natur- och teknikprogrammens läser. Vilka kurser som är 
programgemensamma och de olika programmens karaktärsämnen. De två utbildningarna 
har flera obligatoriska kurser gemensamt, som matematik 1-3c och fysik 1. Matematik 4 och 
fysik är obligatoriska kurser på naturprogrammet och valbara på teknikprogrammet. Till 
detta kommer ett antal fler valbara ämnen för respektive program och inriktning. De tre 
olika utbildningarna har 1350 poäng av gemensamma ämnen.  

 NANAT TEINF TEDES 
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 1100 1100 

Programgemensamma 
karaktärsämnen 

450 400 400 

Inriktningar 400 300 300 
Programfördjupningar 200 400 400 

Individuellt val 200 200 200 
Gymnasiearbete 100 100 100 

Summa 2500 2500 2500 
TABELL 1, POÄNGFÖRDELNING FÖR DE OLIKA PROGRAMMEN 

De skillnader som finns mellan teknik och naturprogrammen är främst de 
programfördjupande ämnena, se tabell 2.  

I de program- och gymnasiegemensamma ämnena har naturprogrammet 100 poäng mer än 
teknikprogrammet. På teknikprogrammet har eleverna mer poäng för fördjupningskurserna 
inom utbildningen. Vid skolan som arbetet bygger på är det ett stort antal elever som varje 
år väljer att ansöka om utökat program, där de kan få möjligheten att läsa Ma4 och Ma5 
tillsammans med antingen fysik 2 eller något annat fördjupningsämne. Det gör att dessa 
elever får en hyfsat snarlik utbildning jämfört med naturprogrammet. 

Den stora skillnaden mellan natur- och teknikprogrammen är inte inom matematik och 
fysik utan den stora skillnaden ligger snarare inom andra ämnen inom respektive utbildning 
där naturprogrammet läser mer inom de övriga naturvetenskapliga ämnena och 
teknikprogrammen har läser mer teknikrelaterade ämnen. 

2.5 Motivation 
Som Holmegaard et al (2013; 2015) nämner i sina artiklar brister motivationen när 
förväntningarna inte överensstämmer med hur erfarenheterna utvecklar sig. 

Motivationen är en av de grundläggande känslorna för lärandet. Människans motivation är i 
regel starkt kopplad till den egna självbilden och kopplingen mellan självbilden och 
inställningen påverkar ofta hur något kommer utvecklas. Är förväntningarna att något inte 
kommer bli bra så blir resultatet därefter (Adler & Adler, 2006, s. 171).  
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Grunden för lärandet ligger i det nära samspel som finns mellan lärare och elev. Kan läraren 
skapa en trygg miljö i klassrummet för eleverna så vågar de vara nyfikna att lära sig, där 
kunskapen ska vara spännande och intressant. För läraren är det viktigt att skapa de känslor 
som behövs för att höja motivationen. De svårigheter och hinder som står i vägen för 
lärandet bygger ofta på tidigare erfarenheter och lärdomar, men även elevernas rädsla för 
att misslyckas. 

Elever som har hög motivation och stort intresse vågar ta risker för sitt egna lärande och har 
förmågan att inte ge upp, det gör att elevernas prestationer påverkas positivt (Ahlberg, 
2016). Med en bristande motivation minskar även elevens lust till att lära sig, det är i sin tur 
kopplat till hur individens självkänsla och självuppfattning ser ut. Genom att arbeta med 
motivationen hos eleverna kan en lärare stärka individen (Ahlberg, 2016). I arbetet att 
stärka elevernas motivation är det viktigt med att återkoppla till eleverna, där handlar det 
om att de får veta hur de ligger till i sitt egna lärande. Delaktighet och ansvar är tillsammans 
med motivation centrala begrepp i lärandes, skulle eleverna sakna motivationen eller 
delaktighet har de svårt att ta ansvar för sitt lärande. Kan läraren ge eleven kontroll över sin 
egen lärprocess så bidrar det till att höja elevens motivation. När inflytande över lärandet 
höjs så höjs även elevens motivation, även ett större engagemang för att vilja lära sig mer 
(Skolverket, 2016).  
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3 Metod 
3.1 Omgivningen kring eleverna i undersökningen 
Skolan tillhör en friskolekoncern och är en av koncernens gymnasieskolor i södra Sverige. 
Dess placering i närheten av järnvägsstationen möjliggör att skolans upptagningsområde 
blir betydligt större än de övriga kommunala gymnasieskolorna i området. Flertalet av 
skolans elever kommer från kranskommunerna. 

Profilen för skolan är fokuserad mot spel och bedriver idag utbildning inom Teknik och 
Estetik med ett antal olika inriktningar. Inom teknikprogrammen kan eleverna välja mellan 
Arkitektur (Samhällsbyggande & miljö, TESAM), Systemutveckling (Informations & 
medieteknik, TEINF) och Spelutveckling (Design & produktutveckling, TEDES). Inom de 
estetiska programmen kan de välja mellan Spelgrafik (Bild & formgivning), Kreativ 
kommunikation (Estetik & media) och Grafisk design (Bild & Formgivning). Studien är 
fokuserad på studenter från Systemutveckling och Spelutveckling där den upplevda 
konflikten mellan den förväntade och upplevda uppfattningen upplevs som tydligast. De 
elever som läser Arkitektur har överlag en bättre uppfattning kring deras val och vad de 
studerar, medan eleverna som läser Spelutveckling och Systemutveckling ofta upplevs mer 
frågande till utbildningens innehåll. 

Elevunderlaget på skolan kan beskrivas som typiskt ”nördigt”, vilket även eleverna själva 
uttrycker, där majoriteten av eleverna har ett stort intresse av att spela någon form av spel, 
antingen datorspel eller bordsspel. Eleverna som går på skolan trivs väl och i de enkäter för 
nöjd kundhetsindex, NKI, som eleverna genomför varje år ligger skolan högre på nöjdhet, 
trivsel och rekommendation än övriga skolor inom koncernen, se tabell 1. Eleverna har en 
hög social trivsel, den sociala tillvaron bygger mycket på att varje individ får vara sig själv. 
Den tillåtande miljön hos eleverna gör att även om de inte lyckas med studierna känner de 
en tillhörighet till skolan de känner sig hemma på skolan. 

 Nöjdhet (NKI) Trivselgrad (%) Rekommendationsgrad (%) 
2014 77 84 79 
2015 77 92 85 
2016 75 85 81 

Koncernen i övrigt 
2016 

68 84 73 

TABELL 2, UPPLEVD KVALITÉ FÖR SKOLAN PÅ ÅRSBASIS OCH I JÄMFÖRELSE MOT ÖVRIGA GYMNASIESKOLOR INOM 
KONCERNEN 

3.2 Intervju 
Intervju valdes utifrån en kvalitativ aspekt, genom att intervjua ett antal elever om deras 
upplevelser av teknikprogrammet går det fånga detaljer i deras berättelse såsom inte går att 
uppfatta i enkäter och dylikt. En öppen intervju har fördelen av att utvecklingar av 
frågeställningarna under samtalets gång kan anpassas efter vad som sägs, där nya trådar 
kan öppna upp för vidare och andra frågor inom området. Ur dessa sidospår kan intressanta 
upptäckter göras som är relevanta för ämnet, risken finns även att andra frågeställningar 
blir ointressanta och irrelevanta (Jacobsen, 2000, s. 171).  
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En intervju kan antingen vara öppen eller sluten. En intervju som är sluten är helt styrd av 
frågor med fasta svarsalternativ, medan en helt öppen intervju är mer utformad som ett 
samtal mellan den som blir intervjuad och den som sköter intervjun. Skillnaden mellan en 
öppen och sluten intervju är inte statisk utan en glidande mellan dess ytterligheter, 
se figur 3. Genom att formalisera sina tankar inför en intervju skapas en viss förstruktur för 
intervjun. Dessvärre kan förstrukturen göra att en intervju blir mer sluten. I 
förstruktureringen ingår att planera hur mycket som ska antecknas och vad som ska 
antecknas i intervjun (Jacobsen, 2000). 

 

FIGUR 3, SKILLNADER MELLAN STRUKTUR I SLUTEN OCH ÖPPEN INTERVJU (JACOBSEN, 2000) 

Grundprincipen med öppna intervjuer är att de inte bör vara särskilt strukturerade. 
Samtidigt bör en öppen intervju inte vara helt ostrukturerad, det behövs en viss struktur för 
att få ett jämförbart innehåll i intervjuerna. Som stöd under delvis strukturerade intervjuer 
används intervjuguider, guiden syftar till att ge intervjuerna likformighet (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Bland annat ska informationspunkterna om vad som gäller för intervjun 
finnas med, som exempelvis Vetenskapliga rådets rekommendationer gällande anonyma 
intervjuer. 

Genom att banda intervjun skapas förutsättningarna att hålla en intervju flytande, med en 
bandad intervju går den att återge ordagrant och därmed kunna återge direkta citat. Dock är 
det viktigt att säkerställa att respondenten är medveten om att intervjun bandas och att 
deras medverkan är helt anonym, något som även Ghauri och Grønhaug (2010) skriver.  

Dock finns vissa risker med att banda intervjuer, som intervjuare är risken stor att det är lätt 
att missa vissa aspekter. Då är det en fördel att föra anteckningar samtidigt som intervjun 
pågår, dessa noteringar ger en referens till när vissa saker sas under intervjun. 

Efter avslutad intervju transkriberades samtliga intervjuer tillsammans med de 
anteckningar som fördes under intervjun. Dessa transkriberingar ligger sedan till grund för 
analysen till denna uppsats.  

En bandad intervju ska inte vara för kort eller för lång. En intervju som är längre än en och 
halv timme blir både för innehållsrik och uttröttande. Samtidigt blir en kort intervju för 
innehållstom och det blir svårt att få fram relevant substans. Är en intervju kortare än 30 
minuter så kan likväl en enkät användas eller när frågeställningen innehåller konkreta 
frågor. Den rekommenderade längden är då mellan en till en och halv timme (Jacobsen, 
2000, s. 167). Skulle intervjun ta längre tid än 90–120 minuter menar Jacobsen (2000) på 
att deltagarna i intervjun blir uttröttade och det är då svårt att bibehålla skärpan för både 
den intervjuade och den som intervjuar. 

Fallstudie syftar till att vid ett givet skede studera en specifik frågeställning (Jacobsen, 
2000, s. 107). Fallstudien styrs av att frågeställningen enbart kontrolleras vid ett tillfälle, det 
gör det inte går göra någon långtgående analys för hur elevernas studieresultat varierar över 
tid. 
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3.3 Urvalsparametrar av intervjuobjekt 
URVALSPARAMETRAR VALMÖJLIGHETER 
Miljöer Klassrum 

Öppna mötesplatser 
Bibliotek 
Lärarutrymmen 

Aktörer Lärare 
Administrativ personal 
Elever 
Assistenter 

Händelser Lektionstid 
Planerade träffar 
Spontana träffar 

Processer Individintervju 
Gruppintervju 
Enkäter 
Observationer 

Individer Högpresterande 
Lågpresterande 

TABELL 3, URVALSPARAMETRAR OCH VALMÖJLIGHETER FÖR ATT INDENTIFIERA 
INTERVJUDPERSONER (RYEN, 2004) 

I urvalet av möjliga elever som skulle intervjuas skedde först en process i hur de olika 
intervjuade eleverna skulle väljas ut. Från detta stolpades en del olika alternativ upp och ur 
detta kunde val göras för hur observationen skulle ske, se tabell 3. För att få en likvärdig 
utgångspunkt i samtliga observationer föll valet av miljö på att ske i klassrummet (Ryen, 
2004). Öppna mötesplatser och bibliotek ansågs skapa för stor olikhet i elevernas 
interagerande med sina skolkamrater och klasskamrater. På samma sätt ansågs de öppna 
ytorna och bibliotek skapa en för stor diversering i hur eleverna arbetade med sina 
skolarbeten. Av precis samma skäl valdes lektionstiden till att det tillfälle där observationen 
skulle ske, inför intervjutillfället tillfrågades eleverna om de ville och kunde delta. När 
eleverna bekräftade intresse för att delta bestämdes en tid för när intervjun skulle ske.  

På liknande sätt skedde ett urval av de som skulle delta i studien, då arbetet fokuserar på 
elevernas tillvägagångsätt att hantera sina förväntningar och hur de har hanterat 
övergången innebar det att skolpersonal inte intervjuades. 

Som undersökningsmetod valdes intervjuer på individnivå vara bäst lämpad, gruppintervju 
skulle riskerade att bli hämmande då de intervjuade kom från tre olika årskurser och här 
fanns även en risk att de inte vågat bli personliga eller att deras funderaringar gått på djupet 
i olika frågeställningar (Jacobsen, 2000). Enkätsvar saknar möjligheten att gå djupare i 
olika frågeställningar, som i detta fall där elevernas respons styr frågeställningen. 
Observationen av eleverna skedde fortlöpande under lektionstid i respektive elevs klassrum, 
detta pågick under en period om 10 veckor.  

3.4 Urval av elever 
Inför urvalet av elever skedde först en selektering, denna selektering gjordes för att 
identifiera lämpliga intervjukandidater. Ryen (2004) menar på att det är viktigt att urvalet 
säkerställer att de som ska intervjuas blir representativa för hela populationen. Arbetet bör 
inledas med att skapa en struktur där intressanta kategorier identifieras. Därefter ordnas de 
olika kategorierna enligt Trost (1989) modell, se figur 4. Varje kategori väljs utifrån 
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teoretiska variabler och inte slumpmässiga. Genom att kombinera olika kategorier fås 
lämpliga grupper där lämpliga kandidater till intervjun kan identifieras. 

 
FIGUR 4, EXEMPEL PÅ UTGÅNGSLÄGE FÖR URVAL AV INTERVJUPERSONER (TROST, 1989) 

Utifrån Trost modell ska fungera i denna studie anpassades den efter de förutsättningar som 
gäller där kategorierna som valdes blev skola, utbildning, inriktning och årkurs, se figur 5.  

 

FIGUR 5, UTGÅNGSLÄGET FÖR HUR DE RESPEKTIVE KLASSERNA VALDES 

Både skola och utbildning var självskrivna, då studien genomfördes på en förutbestämd 
gymnasieskola och frågeställningen baserar sig på hur just teknikelever hanterar övergången 
från grundskola till gymnasieskola. Valet på inriktning och årskurs baserar sig på 
diskussioner med personal på skolan. 

Urvalet ur elevgruppen från de tekniska programmen gjordes genom handplockning. De 
kriterierna som handplockningen skedde på baserade sig utifrån beteende i klassrummet, 
hur de uttryckte sig i klassrummet och dylikt, urvalskriterierna för varje enskild elev står i de 
kommande avsnitten. Tillsammans med en lärare på skolan gjordes kompletterande 
diskussioner kring urvalet av eleverna. Därefter söktes samtliga upp och tillfrågades inför 
om de var intresserade och om de hade möjlighet av att delta i en intervju. Den ursprungliga 
tanken var i första hand intervjua elever som skulle byta bort från teknikprogrammet, 
alternativt de som uttryckte ett särskilt ointresse av utbildningen.  

Antalet elever som intervjuades var en från varje årskurs och antalet elever valdes ut på 
grund av tidsskäl. Ingen av de tre eleverna tillhör gruppen högpresterande. Syftet med att 
dessa elever valdes ut framför de högpresterande är att det kan antas att de högpresterande 
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eleverna redan hade identifierat strategier för att klara av sin utbildning. Här bedömdes de 
lågpresterande eleverna vara mer intressanta att intervjua då de kan behöva mer stöd i att 
klara av den valda utbildningen. 

Genom att enbart intervjua tre elever begränsas variationen i svaren, risken är att svaren 
inte blir helt representativa för en större skolpopulation. En annan aspekt av problematiken 
är att de tre elevernas svar inte ger ett djupgående svar på problematiken samt att deras svar 
inte ger hela bilden. Även om det bara är tre intervjuade elever kan deras svar antas 
överensstämma väl flertalet av andra elever vid skolan. 

3.5 Urval av intervjuobjekt 
Av de tre elever som i första hand valdes ut var det en som inte dök upp till den bokade 
träffen, under några dagar försökt få kontakt med eleven valdes istället en annan elev ut. 
Den ursprungliga eleven hade valts utifrån urvalsparametrarna, men även utifrån att 
vederbörande hade tänkt byta utbildning efter två års studier. Den elev som blev tillfrågad 
istället hade överlag liknande premisser, men med ett sista studieår där intensiva studier 
gjorde hen klarade fullständig gymnasieexamen. 

Valet av att enbart intervjua tre elever beror på tidsbrist i samband med terminsslut, 
samtliga tre elever bedömdes väl kunna vara karakteristiska för de lågpresterande eleverna 
vid skolan. Här behövs det en medvetenhet om att elevernas svar inte är en sanning för hela 
populationen, utan elevernas svar blir karakteristiska för gruppen av lågpresterande och de 
elever som har en stor divergens mellan förväntningarna och upplevelsen. 

3.5.1 Elev nummer 1, E1 
Eleven var vid intervjutillfället en förstaårselev som valt att byta inriktning, under det första 
året läste vederbörande Systemutveckling och hade inför intervjun valt att byta till ett 
estetiskt program. E1 kommer från en grannkommun till kommunen där gymnasieskolan är 
placerad. Båda hens föräldrar arbetar som lärare där pappan är utbildad hantverkare och 
mamman är utbildad inom naturvetenskapliga området. 

Under lektionerna blev eleven ofta påkommen med att använda sig av olika 
videokommunikationsverktyg, hen blev ofta ombedd att stänga ner sin dator och istället 
fokusera på lektionen. När eleven uppmanades till att fokusera mer på sina studier 
berättade hen att det bara går att fokusera i fem minuter, sedan blir det ointressant och hen 
återgick till sin dator istället. 

Valet på att intervjua eleven baserar sig dels på att eleven ska byta från teknik till estetisk 
och dels på hur eleven har spenderat mycket av sin lektionstid till att göra annat än det som 
lektionstiden var avsedd för. 

3.5.2 Elev nummer 2, E2 
Elev nummer två var vid intervjutillfället en andraårselev som uttryckt ett tydligt ointresse 
av teknikprogrammet. Både genom sitt agerande under matematik - och fysiklektioner samt 
verbalt. Eleven läser Systemutveckling och har vid utvecklingssamtal uttryckt intresse av att 
eventuellt komplettera med en praktisk utbildning efteråt. E2:s hemförhållanden består av 
en ensamstående mamma som arbetar med nätverksfrågor inom en myndighet. Modern är 
engagerad i sitt barns utbildning och är ofta i kontakt med skolan om det är något hon 
funderar över.  

Elevens engagemang under matematik- och fysiklektionerna är lågt och eleven är betydligt 
mer intresserad av att engagera sig socialt med sina bänkgrannar. Var hen inte engagerad i 
en diskussion så ägnades tid till att ”slösurfa” på Internet och kolla på exempelvis lägenheter 



Metod 

25 

eller bilar. Vid intervjun framkom att det inte hade spelat någon roll om det blev 
teknikprogrammet, snickarutbildning eller mekaniker. 

Valet av att intervjua eleven baserar sig dels på elevens sociala engagemang i och utanför 
klassrummet och dels hens resultat och uttryckta åsikter i ämnena matematik och fysik.  

3.5.3 Elev nummer 3, E3 
Den tredje eleven var sistaårsstudent, eleven läste Spelutveckling under sin tid på skolan. 
Eleven har överlag visat ett stort intresse av skolans sociala samvaro framför 
studieresultaten. E3 kommer från en familj som främst består av vårdpersonal, där 
föräldrarna arbetar som sjuksköterskor. 

E3 har under sin studietid varit känd som en elev som stannat kvar efter skoltid för att 
umgås med några av sina klasskamrater, de har vid dessa stunder ägnat tiden till att spela 
spel. Eleven har tillsammans med sina kamrater varit ett välkommet inslag vid stängning av 
skolan. Studiemässigt har eleven inte presterat överväldigande, utan har med viss möda 
klarat av sina ämnen. Vid sidan av studierna har eleven varit flitigt arbetande vid olika 
former av öppet hus, gymnasiemässor och dylikt. 

3.6 Bearbetning och analys 
Inför urvalet av elever observerades de i sin klassrumsmiljö, eleverna valdes sedan utifrån 
deras agerande, arbete och kommunikation är i klassrummet.  

Efter varje intervju transkriberades de för att sedan läsas genom. Vid genomläsningen 
sållades, sorterades och kategoriserades svaren utifrån Holmegaard et.al:s (2015) modell. 
Vid sållningen sorterades de icke relevanta svaren som framkom under intervjun bort. 
Därefter kategoriserades och sorterades svaren utifrån huvudkategorierna identitet, 
tillhörighet och akademisk integration. Därefter sorterades de olika svaren utifrån relevanta 
frågeställningarna. Efter att intervjuerna sammanställts i tabeller analyserades deras svar i 
förhållande till varandra.  

3.7 Etiska råd vid intervjuer 
Enligt Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning” finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid arbete där 
människor är involverade i studierna (Vetenskapsrådet, 1990). 

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 

De fyra huvudkraven syftar till att skydda den intervjuade, dels genom att den som blir 
intervjuad själv ska kunna avbryta intervjun om de känner sig obekväma i intervju och att 
det de säger inte sprids vidare på sådant sätt att de kan drabbas negativt.  

Vid inledningen av intervjuerna informerades samtliga elever om att deras deltagande 
kommer bli anonymiserat och att det de säger är konfidentiellt och att det inspelade 
materialet kommer raderas när uppsatsen är avslutad. De informerades också om att de 
kunde avbryta intervjun när som helst. Eftersom ingen av de intervjuade lämnade under 
intervjun kan det anses att de visade sitt samtycke.  
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3.8 Begränsande aspekter på undersökningen 
Arbetet bygger i huvudsak på att tre elever har intervjuats för en fallstudie. Med tre 
intervjuade elever fås inga tydliga svar på hur eleverna generellt hanterar övergången från 
grundskola till gymnasieskola. Arbetet tar heller ingen direkt hänsyn till huruvida elevernas 
uppfattning har förändrats under sin studietid. Frågeställningen utgår från elevernas 
förväntningar inför sina gymnasiestudier, något som de äldre studenterna hade vissa 
problem med att komma ihåg.  

En ytterligare begränsning i intervjun är att frågeställningen under intervjun inte gick 
djupare. En fördjupning i frågeställningen hade kunnat bygga på årskursspecificerade 
frågeställningar. Den ursprungliga tanken med intervjuerna var att göra en 
årskursjämförelse mellan de olika eleverna, vid analysen framkom att skillnaden mellan 
årkurserna var marginell. 
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4 Resultat 
4.1 Urvalet av eleverna 
Hur urvalet av eleverna gick till och en närmare presentation av eleverna finns i kapitel 3.5 
Urval av intervjuobjekt. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 
Här under följer en sammanställning av intervjuerna, sammanställningen är uppdelad i tre 
delar efter de tre kriterierna som Holmegaard pratar om; identitet, akademisk integration 
och tillhörighet. 

4.2.1 Eleverna inför studierna, identitet 
 E1 E2 E3 

Förberedelser inför 
studierna 

Var på öppet hus 
och prova-på-dagar 
på flera skolor med 
teknikutbildning 

Inga besök på öppet 
hus eller prova-på-
dagar 

Pratade med lärare 
om hur 
utbildningen kunde 
vara. 
Vederbörandes 
mattelärare 
berättade att det 
bara var Ma3c som 
skulle bli tuff och 
det skulle krävas 
plugg. 

Hittade skolan vid 
sista 
ansökningsdagen, 
tittade på vad som 
skolan publicerat 
på Youtube och 
sådant. Skolan 
kändes mer 
personlig.  

Var med på prova-
på-dagar efter 
ansökningen. 

Förväntningar Allt skulle gå galant, 
teknik-programmet 
enklare än natur-
programmet. 

Fick berättat inför 
studierna att det 
inte skulle vara 
några läxor på 
utbildningen.  

Beskriver NA som 
en oerhört mycket 
mer seriös 
utbildning än TE 
och att TE skulle 
vara mycket lättare 
än NA. 

Inga direkta, 
förutom att det 
skulle vara ”chill” 
och att teknik-
programmet var 
lättare än natur-
programmet. 

Hade besökt skolan 
vid ett tillfälle 
innan skolstart, 
skolan var ändå lite 
mer annorlunda än 
förväntat. 

Teknik-
programmet är 
lättare än natur-
programmet. TE är 
fortfarande rätt 
avancerat och 
krävande. 

 

Identitet Beskrevs av släkt 
och vänner som 
oerhört teknisk. 
Hen var den 

Är mer intresserad 
av den sociala 
tillvaron än 
studierna, vill 

Är tekniskt 
intresserad som 
gillar att spela spel 
och läsa böcker. 
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personen släkt 
kunde vända sig till 
och fråga gällande 
tekniska prylar.  

Identifierar en 
teknikelev och 
ingenjör som 
oerhört boksmart, 
nästan lite för 
boksmart. 

definitivt inte bli 
”stämplad som 
nörd”. Beskriver 
”nördstämpeln” 
som negativ i 
sammanhang 
utanför skolan. 
Stämpeln förstör 
möjligheterna att 
”ragga” på det 
motsatta könet. 

Identifierar sig 
främst som en 
praktisk person och 
mekar mycket med 
bilar på fritiden. 

Gillar även att hålla 
på med 
programmering 
och utveckla spel.  

Har även ett 
intresse kring att 
vara aktiv i 
teknikutvecklingen, 
gillar att läsa på om 
de senaste spelen, 
mobiltelefonerna 
och datorer och 
dess komponenter. 

Elever på skolan  

TABELL 4, SUMMERING AV ELEVERNAS INTERVJUER, UR IDENTITETSPERSPEKTIV 
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4.2.2 Elevernas tillhörighet 
 E1 E2 E3 
Tillhörighet Beskriver en 

tillhörighet i att få 
vara den du är. 

Där du får umgås 
med vem du vill 
utan att du behöver 
vara ”bästis” med 
någon. Känner en 
stor tillhörighet på 
skolan. Känner en 
större tillhörighet 
till sina 
klasskamrater på 
gymnasiet än vad 
hen tidigare har 
gjort i grundskolan. 

Har svårt att känna 
en tillhörighet till 
sina klasskamrater 
då dessa är 
”nördar”. Väljer att 
inte berätta vad hen 
läser vid möten med 
nya människor. Vill 
hellre identifiera sig 
som en 
ekonomistudent 
eller liknande. Trots 
det känner eleven 
en stor tillhörighet 
till skolan.  

Beskriver eleverna 
på skolan som att de 
får vara ett visst sätt 
och att det är tillåtet 
att så.  

Bilden inför 
studiestart med hur 
eleverna på skolan 
är stämmer 
fortfarande ganska 
bra med hur det 
blev. 

Tekniska förebilder Pappa och ingift 
morbror. En och 
annan släkting med 
teknisk utbildning. 

Mammans ex-kille, 
han gillade att 
plocka och pilla med 
datorn. Visade 
mycket hur det var 
att arbeta med 
datorer. 

Ingen direkt. 

Teknisk bakgrund Byggde kretskort 
som liten, beskrevs 
av släkt och familj 
som teknisk person. 
Föräldrar arbetar 
som lärare inom 
hantverksutbildning 
och naturämne 

TV- och datorspel. 
Mammans ex-kille 
arbete inom IT och 
hade gjort så sedan 
datorn kom, 
mamma jobbar med 
IT. Datorer har 
funnits i hemmet. 

TV- och datorspel, 
har gillat teknik, 
forskning och 
programmera spel 
och program. 

TABELL 5, SUMMERING AV ELEVERNAS INTERVJUER, UNDER STUDIETIDEN 
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4.2.3 Elevernas akademiska integration 
 E1 E2 E3 
Akademisk 
integration 

Eleven ansåg att 
Ma1/2c var svåra. 
Likadant med 
programmeringen, 
använde 
lektionstiden 
ineffektivt för att 
lära sig. 

Hade högre 
prestationskrav på 
sig själv än vad 
betygsresultat 
visade. Enligt 
utsago, ville vara 
bäst.  

Tog reda på minsta 
möjliga arbete för 
att klara E. Klarade 
av många kurser 
genom att snabbt 
slänga ihop 
uppgifterna och 
lämna in i sista 
minuterna.  

Ma3c och Fy1 blev 
för svåra och insåg 
för sent mängden av 
arbete som krävdes.  

Eleven missförstod 
mängden arbete 
som krävdes för att 
klara studierna, 
kommunicerade 
ofta med lärare för 
att förstå vad som 
krävdes. 

Har använt extra 
studietid under 
tredje året för att 
klara Ma3c och Fy1. 

Naturvetenskapliga 
ämnen 

Har aldrig gillat 
matte, uttryckte till 
och med hat mot 
ämnet. Kände att 
det inte var värt att 
studera tre ämnen.  

Beskriver sin lärare 
på grundskolan som 
att hen hade något 
emot eleven och hen 
kände sig 
motarbetad.  

På skolan läses 
Ma1c och Ma2c 
parallellt, eleven 
förstod inte syftet 
med detta och 
tyckte detta var 
dumt. Ytterligare ett 
skäl till avskyn mot 
matematiken. 

Ointresserad av de 
naturvetenskapliga 
ämnena, gillar 
programmering och 
liknande ämnen, 
gärna ämnen med 
praktiskt innehåll.  

Behöver sin mamma 
som hjälp för att 
studera. 

Matematiken skulle 
vara rätt svår. Ma1c 
var svår, Ma2c 
tuffare och Ma3c var 
väldigt svår och som 
eleven till slut 
klarade av. 

Jämfört med 
grundskolans 
matematik så 
krävdes det mycket 
av att komma ihåg 
saker från 
föregående del för 
att klara den nya. 

Utfallet Var gigantisk 
skillnad mellan 
grundskola och 
gymnasiet. 

Misstog sig på 
mängden av eget 
arbete som krävdes. 

Utbildningen var 
mer teoretisk än 
förväntat, hade 

Studierna har 
fungerat hyfsat, 
bara Ma3c och 
Fysik1. Förstod kort 
innan intervjun vad 
som innebar med 
teknikexamen. 

Matematik 
förekommer i 
programmering och 
teknik. Kan du 
matematiken så 

Krävdes mycket mer 
studier för att klara 
av matematik och 
fysik än först trott. 
”Man behövde bara 
lägga ner tid på 
det”. 

Många som lever på 
att det bara räcker 
att vara på 
lektionerna så ska 
det vara godkänt, 
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önskat att det var 
mer praktik. 

Gillade inte hur 
teknikutbildningen 
bedrivs och bytte 
utbildning. 

knäcks de andra 
ämnena mycket 
lättare. ”Du hamnar 
inte i de stora 
problemen om du 
förstår matten 
ordentligt.” 

Alldeles för mycket 
teori, saknade 
praktiska inslag i 
utbildningen. 

Teknikprogrammet 
var mycket tuffare 
än så. 

Var mer teori i 
utbildningen än 
förväntat. Hade 
varit intressant med 
mer praktiska 
moment. 

Noterbart Bytte till estetiskt 
program efter första 
läsåret, klarade inte 
av att vara ”en i 
mängden”, ville vara 
bäst.” 

Eleven gillar inte 
när hen inte förstår, 
enligt hen är 
känslan av att känna 
sig dum.  

Har dåligt med 
tålamod och ”ork” 
till att studera. 
Beskriver själv att 
om en vän frågade 
om hen ville göra 
något så gick det 
före studierna. 

Behövde studiestöd 
av förälder för att 
klara sina studier.  

Hade mått bra av att 
studera genom att 
anteckna, diskutera, 
anteckna och räkna. 

Önskade sig mer 
skarpa projekt, 
främst i 
programmeringen, 
men även i andra 
ämnen också. 

TABELL 6, ELEVERNAS AKADEMISKA INTEGRATION 
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5 Diskussion 
5.1 Analys av intervjuer 
5.1.1 Identitet 
Under intervjun med de tre eleverna var det en av dessa som inte identifierade sig som 
teknikelev, E2 kände sig inte helt bekväm med stämpeln av ”nörd” som ofta sätts på elever 
som läser teknikprogrammet. Rädslan var att det skulle förstöra hens chanser till att 
attrahera det motsatta könet. Dock var detta ett agerande E2 enbart tänkte på utanför 
skolan, däremot visste majoriteten av eleverna i skolan att vederbörande läste teknik och där 
brydde sig eleven inte nämnvärt att bli stämplad som just teknikelev och ”nörd”. De andra 
två eleverna kände en stor delaktighet i den identitet som är utpräglad för skolan.  

I sin bakgrund beskriver samtliga tre intervjuade som hyfsat tekniska. E2 och E3 hade under 
uppväxten en bild av teknik att det bara handlade om spel och datorer. Deras bild av teknik 
var snäv innan de började på teknikprogrammet, medan E1 fick under sin uppväxt testa på 
att bygga kretskort, plocka isär och sätta ihop tekniska prylar. Hen blev av släkten beskriven 
som en teknisk person. Av de tre intervjuade eleverna kan E1 anses vara den som hade bäst 
förståelse för vad teknikprogrammet är inför sina studier. Intressant är att även om E1 
beskriver sin familj som teknisk så är det bara de manliga släktingarna som beskrivs som 
tekniska, de kvinnliga släktingarna beskrivs som estetiskt intresserade och duktiga. Men att 
arbeta med estetiska arbeten är inget som familjen beskriver som ett riktigt jobb, utan det 
anses bara vara en hobbysyssla. 

De tre eleverna har en tydlig bild av vad en teknolog är, E1 beskriver teknikeleven och 
ingenjörsstudenten nästan som en karikatyr. Hen beskriver en sådan person som oerhört 
boksmart, nästan lite för boksmart för sitt egna bästa. E1 beskriver en ingenjör med en dator 
i närheten, redo för att lösa problem. I sin definition av teknikelev beskriver E1 en sådan 
person som ”nörd”, någon som är djupt insatt i ett specifikt ämne. Vilket karaktäriserar de 
allra flesta eleverna på skolan. Intressant är att även om E1 kan identifiera sig som 
teknikelev, känner hen att utbildningen är helt fel. Samtidigt känner hen absolut ingen 
relation till ingenjörskarikatyren.  

”Jag tycker om mycket av teknikprogrammet, men själva sättet som teknikprogrammet 
fungerar har inte fungerat för mig. Så jag byter till ett annat program.”  

– E1 

E2 var den elev som visade störst ointresse av att tillhöra bilden av teknikeleven, inför 
studierna var teknik främst något som handlade om datorer, TV-konsoler och spel. Under 
uppväxten hade hens mamma en relation med IT-kille, som lärde E2 genom att visa hur 
saker och ting fungerade. Annars var det stora intresset att spela spel, antingen på TV-
konsol eller på dator. Under studietiden på skolan har E2 förstått att teknik är betydligt 
mycket mer än bara spel, utan teknik är något som är djupt involverat i dagens moderna 
samhälle. E2 berättar under intervjun att vederbörande inte är intresserad av att bli 
stämplad som ”nörd”, utan fokus för hen är enbart på den sociala tillvaron där polarna har 
en högre prioritet än studierna, som hen själv säger under intervjun.  

”Kvällen innan ett prov, när man vet att man behöver plugga säg en tisdag eller onsdag 
och en kompis hör av sig och frågar, om de ska ut ikväll hittar på nåt. Vi träffar han eller 
han, drar till Halmstad, drar ner till vattnet och tar lite sjysta bilder. Skulle nån höra av 

sig då så skulle provet gå käpprätt åt helvete. Då sitter man i bilen fem minuter senare på 
väg nånstans. Det finns ingen disciplin på vad man behöver göra.” – E2 
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E3 beskriver sig själv med ett stort teknikintresse och med en stor vilja att vilja lära sig 
programmera både spel och program. Hen beskriver även ett stort intresse kring ny teknik 
och en vilja till att lära sig mer om hur teknikutvecklingen sker. Intresset för datorspel och 
spelande har varit större än de fysiska tekniska produkterna.  

I samband med gymnasievalet gjorde E1 och E3 studiebesök på de olika skolorna som 
erbjuder teknikprogrammet och som finns i området. Båda beskriver eleverna på den skolan 
som är den främsta konkurrenten som att eleverna är stöpta ur samma form och agerar 
likasinnat. Vid studiebesök på skolan de sedan började på berättar de om en hög 
igenkänningsfaktor hos eleverna på skolan och eleverna kände en stor tillhörighet. 

Under intervjuerna beskriver samtliga intervjuade en tydlig identitet på skolan, en identitet 
som gör att eleverna känner en trygghet, tillhörighet och tillvaro som de trivs med. Enkäter 
visar på en hög trivselgrad hos eleverna på skolan.  

Det primära här är att den identitet som skolan erbjuder och som eleverna vill tillhöra gör 
att de bygger en identitet av gemenskapen. Något som majoriteten av eleverna gärna bygger 
vidare på. Elevernas identitet på skolan är dels en övergripande skolidentitet som är stark, 
men här finns även en ”vi och dom” mellan eleverna på estet- och teknikprogrammen. Ett 
kärleksfullt tetande mellan de två inriktningarna.  

Även om E2 inte gjorde några direkta förberedelser inför sina studier på skolan beskriver 
hen ändå identiteten på skolan, dels som något hen inte vill vara en del av, men ändå 
identifierar sig med. För E2 handlar skolidentiteten mer om tillhörande till skolan än att 
riskera bli definierad som ”nörd”, något som hen var väldigt tydlig med under intervjun.  

5.1.2 Tillhörighet 
Tillhörigheten hos eleverna är en minst lika viktig del som identiteten, kan eleverna känna 
att de tillhör något de kan identifiera sig med skapar det en gemenskap. Precis som med 
identiteten säger de intervjuade eleverna att de känner en tillhörighet på skolan.  

Tillhörigheten ur det större perspektivet känner samtliga intervjuande elever att de har en 
stor tillhörighet för skolan som helhet och identifierar sig som en del av skolan. Här kan 
eleverna sägas ha två typer av tillhörighet, en för teknikprogrammet och en för skolan. E3 
har dessutom kombinerat sina studier med engagemang utanför lektionstid, dels genom 
engagemang i elevråd och dels genom engagemang i form av event som skett på skolan i 
form av LAN3 och dylikt. Vid dessa event finns representanter från samtliga skolans 
program.  

E1 gör en jämförelse mellan sin klass i grundskolan och den på gymnasiet. Hen känner en 
större tillhörighet hos sin klass på gymnasiet, där det är tillåtet att vara den du är utan att 
behöva sticka ut. Känslan är att det går att umgås med samtliga i klassen, utan att behöva 
vara bästa vän med alla. I grundskolan beskrev E1 sig som snudd på utstött när hen kunde 
mer än vad klasskamraterna kunde, genom sitt kunnande och stil kände sig E1 åtskild från 
övriga klasskamrater och hur det var fel att sticka ut. På gymnasieskolan var tillhörigheten 
större och därmed möjligheten till att ha ett stort intresse eller egen stil allmänt accepterat. 

E2 har svårt att känna en tillhörighet till teknikprogrammet och klasskamraterna, de 
beskriver hen som ”nördar”. Något som hen själv har svårt att förlika sig själv med, till den 
graden att vederbörande inte berättar för nya bekantskaper om och menar snarare det är 
bättre att identifiera sig som ekonomistudent eller liknande. Dock känner hen sig väl 

                                                             
3 LAN står för Local Area Network och används ofta när en grupp människor träffas på en 
fysisk plats för att spela spel. 
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hemma på gymnasieskolan och känner att det är möjligt att umgås med majoriteten av 
eleverna.  

Den bilden E3 hade inför skolstarten stämde ganska bra överens med hur det blev även om 
studierna inte riktigt blev som förväntat.  

”Det har stämt rätt så bra, är en annorlunda miljö där alla är typ sig själv. Följer ingen 
speciell linje bara för att alla går på samma skola, som det är på vissa andra skolor. Där 
jag går på den skolan och är på det här sättet. Medan på den här skolan är det mer att 

man går på den här skolan och är sig själv.”  
– E3 

Som E3 nämner så är tillhörigheten till skolan och skolkamraterna viktig, något som 
samtliga nämnt. 

5.1.3 Akademisk integration 
Den akademiska integrationen i skolan har varit tuff, de tre eleverna har valt tre helt olika 
strategier för hur de ska anpassa sig till studierna. E3 valde att hitta en strategi som innebar 
att hitta den nivån av med lagom mycket energi för att nå lägst godkänt i samtliga ämnen, 
även om eleven fick kämpa för att klara av kurserna. Eleven lyckades att nå minst E i 
samtliga ämnen och kunde avsluta teknikprogrammet med en gymnasieexamen4. E2:s 
tillvägagångssätt är en mer ”låt-gå” attityd, hur gör jag för att klara mig med minimum av 
ansträngning och vad behöver jag till en eventuell fortsatt utbildning. E2 har valt att ”ta ett 
F” i Ma3c och Fy1, då eleven känner att dessa är, just nu, onödiga. Dock garderar E2 sig och 
menar på att det går att fixa senare om det skulle behövas. 

E1 valde istället att byta utbildning till ett estetiskt program, även om eleven i sig hade goda 
förutsättningar för att klara av teknikprogrammet. Där var problematiken snarare att E1 
själv kände att hen inte längre var bäst i klassen och då tappade hen intresset till att 
fortsätta, vilket även framkom under intervjun. 

Detta är även någonting som E1 beskriver som ett problem i undervisningen där de 
intervjuade upplevde att datorer var ett störande moment, antingen direkt av att en 
klasskamrat satt och gjorde något som kamraten egentligen inte skulle göra. Till den grad att 
en av de intervjuade eleverna helst hade sluppit ha datorn överhuvudtaget.  

”Ääh, jag är alltid ofokuserad, jag är väldigt lättdistraherad och är väldigt driven av att 
det som är roligt är viktigare och det har med att göra med vi har datorer nu. Jag hade 

mått mycket bättre av att vara på en skola som inte hade datorer, det jobbiga nu är att det 
inte finns en gymnasieskola i Sverige nu som inte har datorer nu då skulle man inte få 

några elever.”  
– E1 

E1 pratade om hur teknikprogrammet är för teoretiskt och att mycket tid läggs på att studera 
teorier och att det är för lite fokus på praktiska moment, här finns ingen förståelse för att 
den teoretiska grunden ligger till bas för den praktiska kunskapen. Här hänvisar hen bland 
annat till sin amatörradiolicens, där liknelsen var att för mycket tid lades på det teoretiska 
istället för att faktiskt göra det som är kul. Likväl fanns en oförståelse för sådant hen inte 
förstod, var det något som E1 inte förstod så upplevde vederbörande sig som dum. 
Framförallt när klasskamraterna verkade förstå bättre än vad hen gjorde. På samma sätt 
förstod inte E1 skälet till varför eleverna läser Ma1c och Ma2c parallellt under första året, 

                                                             
4 För att uppnå gymnasieexamen krävs att eleven har klarat minst 2250 poäng av 2500. 
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enligt hens uppfattning var detta fel. Det E1 har missat är de synergieffekter som uppstår 
när eleverna läser dessa kurser parallellt. 

“Jag har alltid tyckt att det är bullshit att vi läser Ma1c och Ma2c parallellt. Det har jag 
sett fullständigt, va?? Varför gör vi så? Vi har läst inte läst hela 1c när vi börjar med 2c, 

det vi läser i 1c nu kanske vi behövde i 2c för tre månader sen. Det är jättekonstigt. Det har 
också gett ett hat mot matte, vi läser det här på ett dummigt sätt. Det är dumt, det är 

dumt, det är dumt. Det har också gjort att jag hatar matte.”  
– E1 

Ur E1:s perspektiv handlar det till viss del om en ovilja till att inte vilja förstå saker som 
känns ologiska, under intervjun framkommer det att E1 själv misstänker sig ha en 
odiagnostiserad NPF av något slag. 

När E2 sökte till teknikprogrammet var det utifrån det hen fått återberättat för sig av 
människor runtomkring sig, hen hade därför inga särskilda förväntningar på sin utbildning.  

“Jag hade inte några slags förväntningar. Det var bara, det kommer vara chill. Många sa, 
det kommer vara som 7–9 om du sköter dig. Jag hade inte det här det kommer vara enkelt, 

det kommer vara tufft. Utan bara ta det som det kommer.”  
– E2 

När sedan E2 påbörjade och studerat ett tag har taktiken fungerat hyfsat, hen har även en 
kapacitet till att hitta nivån för minsta möjliga insats för att uppnå betyget E. Det har även 
gjort att hen har slirat med en del uppgifter till absolut senaste möjliga sekund. Som E2 
själv säger; ”Tror jag hade 12 inlämningar i måndags5 när allt skulle vara inne, men allt 
blev ju klart förutom matten och fysiken.” 

E2 har under sin studiegång haft lätt för att klara av studierna med minsta möjliga insats, en 
taktik som har fungerat väl ända fram till Ma3c och Fy1, när studierna började kräva mer så 
insåg eleven att sina studiestrategier inte längre fungerade. Istället för att agera och anpassa 
strategin till vad som krävdes, valde E2 att strunta i de två kurserna. Här finns dock insikten 
av en möjlig strategi till hur hen hade kunnat klara av kurserna, eleven är enligt egen utsago, 
lat.  

”Saken är den att jag måste skriva, hade jag fått skriva och sen diskutera, skriva lite och 
räkna. Visst jag kan räkna i huvudet och så, men det går inte dra en derivata i huvudet. 

Om jag hade fått skriva lite och sedan diskutera så tror jag det hade gått rätt bra. Men då 
måste man varit med från början, nu var jag ju inte med på muntliga nationella för det är 
att jag har ingen grund alls från det vi tidigare gjort. Jag kunde inte en enda uppgift, då 

kände jag att det inte ens lönt att försöka.”  
– E2 

E2 har vid flera tillfällen under sin studietid uttalat att hen inte klarar av att studera och lära 
sig saker utan sin mamma. Det har gjort att mamman har fått läsa på matematiken på egen 
hand för att kunna hjälpa eleven.  

Genom sin studietid har E3 haft svårt för matematik och fysik, under de första två åren har 
elevens engagemang för studierna inom matematik och fysik inte varit huvudfokus. Dock 
läste eleven upp betyget till godkänt under det tredje året då hens engagemang för att klara 
av en full examen ökade. I hens bakgrund fanns ingen direkt teknisk förebild att rådfråga 
utanför skoltid, detta gjorde att eventuell hjälp fördröjdes till nästa skoldag. Eleven pratar 

                                                             
5 Sista måndagen innan betygsättningen 
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även om hur utbildningen hade kunnat bli roligare och kanske bättre genom att delta i olika 
aktiviteter med syfte till att lösa programmeringsmässiga problem, typ ”game jams5F

6”. 
Samtidigt önskade sig E3 fler projekt där eleverna hade kunnat arbeta mer skarpt. Hen tror 
att kombinationen mellan skarpa projekt och teori är viktigt för lärandet och elevernas 
engagemang och intresse.  

5.1.4 De naturvetenskapliga ämnena 
Anmärkningsvärt är att samtliga tre beskriver sig själva som matematiskt ointresserade, där 
de med olika grader av arbete de lagt ner i ämnet gjort att de klarat sina matematikämnen 
till viss grad. E1 är den elev som enligt uppgift från lärare har bäst resultat, E2 har ett stort 
behov av sin ena förälders förklaringar för att klara av de matematiska ämnena. E3 lyckades 
hitta en strategi för att i slutänden klara av matematik 3c och blev därmed godkänd i 
samtliga tre matematikkurser. Liknande tankar finns även för fysik 1 hos E2 och E37. Som 
nämns i avsnittet 5.6 Fortsatt forskning, finns här en grund för vidare forskning. Vad är det 
som gör att elever med bristande matematiska kunskaper eller ointresse väljer 
teknikprogrammet. 

5.1.5 Vikten av förberedelser? 
Det som framkom under de genomförda intervjuerna var ofta att eleverna inte var beredda 
på vad det innebär att läsa en teknikutbildning. Det de saknade var insikten av det egna 
arbetet. Vid de tre intervjuerna som gjordes för detta arbete så intervjuades tre teknikelever 
från olika årskurser. Två av dessa tre elever hade en viss insikt i vad som kunde tänkas 
komma. Den tredje saknade insikt överhuvudtaget. 

Det Holmegaards et. al. (2015) undersökningar resulterar i är att de studenter som är väl 
förberedda och pålästa inför studier på högre nivå tenderar till att lyckas bättre. Även om 
eleverna är mer förberedda är det ingen garanti för att de kommer hantera övergången på 
ett smidigt sätt. Precis som med de elever som intervjuades i studien hade till viss del insikt 
om att de ville läsa teknikprogrammet, men förutom det hade de ingen djupare förståelse 
vad det innebär att läsa och vad teknikprogrammet innehåller. Även om de i vissa fall gjort 
studiebesök inför studiestarten, men ändå saknades insikten av mängden arbete som 
behövdes. Samtliga elever i intervjun var av uppfattningen att teknikprogrammet skulle vara 
en enklare variant av naturprogrammet. Vad eleverna upptäckte under studietiden var att 
studierna var betydligt tuffare än de förväntat sig. Först när de under intervjuerna fick 
frågan om vad som faktiskt skilde mellan teknik -och natur-programmen, kunde de inte 
riktigt särskilja de åt. Utan naturprogrammet är tuffare. När de själva insåg likheterna 
mellan utbildningarna var de nöjda med sin prestation. Här finns en myt om hur svår 
naturprogrammet är som baserar sig dels på uppfattningen av bilden av eleverna på 
naturprogrammet, dels på vilka av elevernas gamla klasskamrater som läser natur och dels 
på den historiska uppfattningen av naturprogrammet. 

Syftet med arbetet var i första hand att se om det finns någon form av konflikt hos eleverna 
där deras förväntningar inför studierna och hur deras förväntningar har bemötts under 
studietiden.  

En följdfråga som dykt upp under arbetets gång har varit hur läraren kan agera för att 
underlätta övergången från grundskolan och till gymnasieskolan, detta är värt att forska 

                                                             
6 Syftet med game jams är att under 24–72 timmar är att planera, skapa och designa ett spel. 
Uppgiften är en internationell tävling där människor från hela världen får vara med och 
delta. 
7 E1 hade vid intervjutillfället inte läst Fysik 1 då kursen går först under andra läsåret 
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vidare i. Under intervjuerna framkom vid ett par tillfällen en förvåning kring varför vissa 
kurser lästes och varför utbildningen var mer teoretiskt än förväntat.  

En intressant aspekt hos de tre intervjuade var att skolan aldrig var tilltänkt från början, 
utan valet på gymnasieskola föll sig vara väldigt spontant. Där eleverna i samband med 
gymnasievalet ser att skolan finns som alternativ och med attraktiva programnamn som 
attraherade eleverna till skolan. E1 var den elev som hade inför studierna gjort mest 
research med studiebesök på de olika skolorna, men trots det var skolan aldrig tänkt som 
det primära förstahandsvalet. Förstahandsvalet för både E1 och E3 var länge den skolan som 
anses, i staden, vara den främsta skolan inom teknikutbildningar. Däremot var E2 osäker på 
vad hen sökte och trodde att skolans teknikprogram var första valet. Precis som med E3 såg 
E2 utbildningsalternativet sista kvällen och gjorde då valet att kryssa i skolan. Varför skolan 
inte var tänkt som alternativ från början kan mycket väl handla om marknadsföring, då 
skolan är en friskola finns funderingar kring hur blivande elever föräldrar funderar kring 
friskolor i allmänhet. 

5.1.6 Hur den sociala identiteten påverkar 
Precis som tidigare nämnt är den sociala identiteten viktig hos eleverna, känner eleverna en 
social tillhörighet och en identitet där de ”känner sig hemma” i skolan underlättar det 
elevernas vardag. En utvecklad social identitet underlättar många gånger möjligheten för 
eleverna att utvecklas. Dock kan den sociala tillvaron vara ett hinder, som hos eleverna på 
skolan kan det bli ett hinder där identiteten kan hindra ett byte av utbildning.  

Ska eleverna klara av sina studier behövs en interaktion mellan den sociala tillvaron och de 
studierna. När eleverna känner att deras studier inte blir vad de har förväntat sig, är 
tendensen att de väljer att tillhörigheten till gruppen. I detta blir effekten att de inte bryr sig 
om studieresultaten utan grupptillhörigheten blir då viktigare.  

Vad de tre eleverna nämnde i sina intervjuer var dels att de önskat att utbildningen varit 
mer praktiskt inriktad och att de tyckte utbildningen var allt för teoretiskt lagd. E1 pratade 
om att istället för att från början fokusera på att bara köra den tråkiga teorin som grund 
istället borde börja med det som är roligt. Samtidigt fanns det moment som de hade svårt att 
förstå varför de ens läste.  

Önskemålet kring att utbildningen borde vara mer praktisk borde inte vara särskilt svår att 
ordna, det finns exempel på bra uppgifter där det teoretiska arbetet kan kombineras med 
praktiska uppgifter. Här finns ett behov av att försöka göra teknikprogrammets teori 
tydligare med hjälp av praktiska laborationer, vilket de intervjuade önskade. 

5.1.7 Hur enkelt är teknikprogrammet? 
En tydlig missuppfattning som samtliga intervjuade nämnde, men även en föreställning som 
inte är helt ovanlig att teknikprogrammet skulle vara mycket enklare än naturprogrammet. 
Vid en jämförelse mellan de olika utbildningsprogrammen finns det många likheter de två 
mellan. De stora skillnaderna som finns inom de två programmen är ämnen som kan klassas 
som rena läsämnen. Dock finns det flera kurser på naturprogrammet som är obligatoriska, 
men valbara på teknikprogrammet. Just detta missförstånd om teknikprogrammet gör att 
många som söker in och ska läsa teknik inte är förberedda på att det ingår tre 
matematikkurser och en fysikkurs. De elever som är svaga sedan grundskolan, får ofta stora 
problem med just matematik, fysik och kemi. Här har skolan börjat bli tydligare i 
kommunikationen med eventuellt blivande elever att teknikprogrammet är betydligt mycket 
tuffare än vad de många gånger förväntar sig. Även inriktningar med namn som 
spelutveckling och systemutveckling kommer läsa minst tre matematikkurser plus fysik och 
att det kommer innebära mycket eget arbete. Likadant är den löpande kommunikationen 
mellan lärare och elever för även om det inte är uttalat om läxor på skolan så måste eleverna 



Diskussion 

38 

arbeta mycket på egen hand. Antingen genom att de arbetar effektivt under 
lektionstillfällena eller att de arbetar ifatt det som de inte gjort under lektionstid. Det finns 
en anledning till varför lärarna uppmanar eleverna till att räkna ett visst antal uppgifter eller 
skriva klart programmet under lektionstid och så vidare.  

Eftersom teknikprogrammen på skolan som arbetet genomfördes på är inriktade på spel- 
och systemutveckling. Det gör att eleverna inför sina studier missar vad de båda 
programmen faktiskt innehåller. När de sedan inser att spel- och systemutveckling inte bara 
syftar till att göra ”coola” spel eller hemsidor, utan det ingår ganska mycket mer. De ställs då 
inför en oväntad förändring på vad de faktiskt ska läsa. De intervjuade eleverna hade 
dessutom en bild av teknik i form av att det bara var spel, när de exempelvis läser teknik 1 
får de en vidare bild i vad begreppet teknik faktiskt innebär. Där teknik egentligen syftar till 
allt som är producerat av människan med syftet att förenkla och förbättra i vardagen. 

Just detta är det stora problemet inom teknikprogrammen, eleverna ska läsa kurser som de 
inte är beredda på att läsa. Här faller ett stort ansvar på läraren som ska undervisa 
respektive ämne att försöka integrera in eleven i kurserna tidigt, detta kan göras genom att 
försöka fånga upp elevernas förväntningar på respektive ämne och sedan transformera 
deras bild till en mer korrekt bild av ämnet och utbildningen. Detta kan göras genom att 
under ämnets gång ställa kontrollfrågor på vad de har lärt sig hittills och vad de tror nästa 
avsnitt kommer handla om. Det som dessutom blir problematiskt ur detta perspektiv är att 
när eleverna känner att deras förväntning på teknikprogrammet och utfallet skiljer sig är att 
eleverna tappar tron på sig själva och på utbildningen. När självkänslan och självförtroendet 
dalar får det en negativ påverkan på motivationen och viljan till att lära sig mer. Här kan 
läraren med hjälp av återkoppling på elevprestationer och uppgifter förbättra elevernas 
motivation samt viljan att lära sig mer. Dessutom kan ett inkluderande arbetssätt med 
eleverna göra att eleven snabbt hittar strategier för hur de ska hantera övergången från 
grundskolan till gymnasiet. 

Som lärare blir det viktigt att hantera elevens övergång från den förväntade bilden av 
teknikprogrammet till det faktiska utfallet, kan läraren ge eleverna förutsättningarna för 
övergången ökar deras förmåga att fortsätta läsa. Här finns en ytterligare vinst för skolan i 
form av att det blir en större variation i elevunderlaget som fortsätter studierna. Genom att 
hjälpa de elever som har problem med övergången från grundskola till gymnasieskola. Då 
skapas förutsättningarna att få en mer diverserad grupp av teknikgymnasieelever. Här blir 
de motiverande metoderna för studier viktiga, kan läraren dessutom få eleverna att förstå 
hur ämnena, tekniken och utbildningen hänger samman ökas förutsättningarna för framtida 
ingenjörer som är bättre rustade för att klara studierna. 
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5.2 Förväntningarna på den kommande utbildningen 
I de fall eleverna gjorde studiebesök på skolan har de konstaterat att skolan är i deras smak. 
Just de eleverna hade även en insikt om vilken typ av ämnen som kunde komma. Dock 
möttes de ändå av en förvåning av hur tuff utbildningen var. Eleverna hade en bild av att 
teknikprogrammet skulle vara betydligt enklare än naturprogrammet, men tuffare än de 
andra gymnasieutbildningarna. 

Ett problem som framkommer är att eleverna saknar en insikt om innehållet i utbildningen. 
De är medvetna om att matematik och fysik ingår i utbildningen, men de är inte helt 
beredda på det arbete som krävs för att klara av utbildningen. Framförallt i de ämnena som 
kräver mycket repetition och eget ansvar för att klara av. Eleverna vittnar om att de har 
enkelt för humanioraämnena och får kämpa för att klara av de naturvetenskapliga ämnena. 
E1 berättar som exempel att hen avskyr att känna sig dum och efter ha varit en av klassens 
toppresterande elever till att bli en medelelev i sin teknikklass. I denna övergång har eleven 
istället för att möta upp de högre kraven att vara en högpresterande elev istället hamnat i en 
situation där vederbörande inte arbetar något nämnvärt och är ofta påkommen att använda 
sin dator till annat än faktiska studier. E1 valde under vårterminen att byta program från 
teknik till estetiskt.  

5.3 Skillnader mellan natur- och teknikprogrammet 
Vad som tydligt framkom i intervjuerna med eleverna, men även i diskussioner med andra 
elever är uppfattningen att det är stora skillnader mellan natur och teknikprogrammet. En 
uppfattning som även kändes igen i diskussioner med kollegor och kurskamrater vid KPU. 
Som en kurskamrat återberättade från en intervju gjord vid sin VFU, där föräldrar hade fått 
frågan av en biträdande rektor på skolan; ”Hur kommer det sig att ert barn har valt teknik?” 
Svaret föräldrarna gav var att matematiken var lättare på teknikprogrammet än på 
naturprogrammet. Ofta målas naturprogrammet upp som en form av utbildning för 
elitelever och teknikprogrammet som lättare.  

”… De har alltid fått natur att framstå som något som var otroligt seriöst, att det aldrig 
fanns en sekund för nånting så kallat lallande och göra nånting annat. Medan folk som 

har gått teknik säger att det är skitkul och vi gör en massa roliga saker och det finns mer 
plats för att vara mer oseriös. …”  

– E1 

Vid en jämförelse mellan natur- och teknikprogrammen så framkommer att skillnaderna 
inte är så stora som många tror. Båda utbildningarna läser Ma1-3c, fysik 1 och kemi som kan 
tecknas som svårare kurser. Sedan har naturprogrammen Ma4, fysik 2 och kemi 2 som 
obligatoriskt. Medan teknikprogrammen kan läsa Ma4 och fysik 2 som valbar. 

När eleverna beskriver att naturprogrammet som oerhört mycket svårare än 
teknikprogrammet finns en falsk bild av att teknikprogrammet skulle vara enkelt. Detta göra 
att eleverna lurar sig själva att tro att de inte behöver arbeta särskilt mycket med skolan. 
Likadant är att skolan uttalad som en läxfri skola, det gör att eleverna missar det egna 
ansvaret och inser inte behovet av det egna arbetet.  

 



Slutsats 

40 

6 Slutsats 
6.1 Avslutande reflektion på frågeställningen 
Med uppsatsens frågeställning kring elevernas bild på teknikprogrammet och hur den 
förändras under studietiden. När eleverna påbörjar sina teknikstudier har de en bild av hur 
de tror studierna kommer bli, i samtliga fall möts de av något annat än de förväntade sig. 
Till att börja med en tuffare utbildning än vad de förväntade sig. Dels i hur mycket arbete 
som krävs och dels i vad som krävs för att klara utbildningen. 

I uppsatsen har fokuserat på lågpresterande elever, men det som framgick under arbetets 
gång är att samtliga elever känner av ett gap mellan förväntningarna och utfallet, vilket även 
Holmegaard et.al (2013) nämner. De elever som är högpresterande hittar snabbt en strategi 
för hur de ska gå tillväga för att hantera gapet mellan förväntningarna och utfall. 

Arbetet med att få de lågpresterande eleverna att prestera handlar mycket om att motivera, 
både i deras arbete, såväl som med deras vilja att klara av studierna. Genom motivation och 
att i dialog förklara vad det är de läser, varför de läser det och vad de har för nytta av ämnet 
så kommer deras vilja och förmåga att klara studierna att förbättras. 

Med förståelse för vad det är de läser handlar om att eleverna inte förstår att de läser 
teknikprogrammet. Vad som framkommit i denna avhandling är att eleverna har missat att 
de har sökt in till och läser ett teknikprogram, det gör att de inte är medvetna om det arbetet 
som krävs och vad utbildningen kan leda till. Eleverna som söker till skolan tror att de bara 
ska syssla med spel eller systemutveckling. 

Varför de läser vissa kurser är knutet till teknikprogrammet, när de inte förstår att de läser 
teknikprogrammet så förstår de inte heller varför de ska läsa vissa kurser. 
Teknikprogrammet är högskoleförberedande och syftar till att eleverna ska läsa vidare på 
högskolan inom någon form av ingenjörsutbildning. 

Slutligen har vi nyttan av ämnet, många gånger är eleverna för kortsiktiga i sitt tänkande, att 
en mattekurs gör eleverna bättre i programmering. Där en ma1c kurs ger grunder för både 
ma2c och ma3c förstår de inte heller. Det finns ett behov av att förtydliga och förklara för 
eleverna hur sambanden mellan olika kurser ser ut. Genom att eleverna förstår varför bättre 
så ökar deras motivation. Här är lärarens roll viktig, genom att motivera eleverna till att 
förstå bättre så kan deras vilja och nyfikenhet till att lära öka. Att sedan deras studieresultat 
kan förbättras är en positiv bieffekt. 

6.2 Vidare forskning 
Då detta arbete enbart är en fallstudie genomförd på en skola och på tre elever finns ett 
behov av att göra en större studie liknande den här. 

Ett område att forska vidare inom är att följa eleverna under en längre period, att få följa 
med från det de börjar på en gymnasieskola till dess de tar studenten. Där det skulle vara 
möjligt att se hur elevernas arbete påverkas av när förväntningarna inte stämmer överens 
med det som de faktiskt lär sig och lärarens roll i hur eleven hanterar övergången från 
grundskolan till gymnasiet. Samt hur läraren kan hantera elevens förväntningar. 

En sak som framkom under intervjuerna är hur matematiklärare från grundskolan har 
påverkat eleverna, genom att elevernas känner att deras insatser nedvärderas. Detta gör att 
det är och har varit svårt att motivera eleverna till att arbeta med matematiken. Här vore det 
intressant att se hur stor påverkan lärare, framförallt högstadielärarna, har haft på eleverna. 
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Det finns en tendens till om eleven känner sig nedvärderad och sågad under grundskolan 
ökar deras motstånd för matematiken som ämne.  

De tre eleverna beskrev sig själva under intervjuerna som matematiskt ointresserade. Här 
skulle det vara intressant att studera hur det kommer sig att elever som känner sig 
matematiskt ointresserade valt teknikprogrammet. 

Eftersom denna studie enbart är fokuserad ur elevernas perspektiv kan det vara intressant 
att studera hur skolan hanterar övergången hos eleverna. En studie utifrån skolans 
perspektiv kan belysa eventuella problem och hur de agerar för att få eleverna att hantera 
övergången.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - programjämförelse 
I tabellen nedan redovisas en översikt mellan naturprogrammet och två teknikprogrammets 
kursupplägg (Skolverket, 2011b) (Skolverket, 2011). 

 NANAT TEINF TEDES 
ENGELSKA 5 100 100 100 
ENGELSKA 6 100 100 100 

HISTORIA 1A1 100 50 50 
IDROTT OCH HÄLSA 1 100 100 100 

MATEMATIK 1C 100 100 100 
MATEMATIK 2C 100 100 100 
MATEMATIK 3C 100 100 100 

RELIGIONSKUNSKAP 1 50 50 50 
SAMHÄLLSKUNSKAP 1B 100 100 100 

SVENSKA 1 100 100 100 
SVENSKA 2 100 100 100 
SVENSKA 3 100 100 100 

MODERNA SPRÅK 100 - - 
FYSIK 1A 150 150 150 

KEMI 1 100 100 100 
TEKNIK - 150 150 

BIOLOGI 2 100 - - 
FYSIK 2 100 * * 
KEMI 2 100 - - 

MATEMATIK 4 100 * * 
BILD OCH FORM 1A1 -  50 

CAD 1 - - 50 
DESIGN 1 - - 100 

KONSTRUKTION 1 - - 100 
DATOR- OCH 

NÄTVERKSTEKNIK 
- 100 - 

PROGRAMMERING 1 - 100 - 
WEBBUTVECKLING 1 - 100 - 

SUMMA 1900 1800 1800 
TABELL 7, SNABB ÖVERBLICK FÖR NATUR OCH TEKNIK. KURSER MED * ÄR VALBAR PÅ SKOLAN 
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8.2 Bilaga 2 - intervjuguide 
Inledning 

- Anonymitet, de svar som intervjuas lämnar ska inte kunna kopplas samman med 
varje enskild individ 

- Den intervjuade kan när avbryta intervjun eller vägra att svara på frågor. 
- Fråga om det är ok att spela in intervjun? 

Frågeställningar 

Vilken teknikbakgrund hade du med dig i bagaget när du började på gymnasiet? 

 Vilka tekniska förebilder den intervjuade har 

 Vilka tekniska intressen fanns under uppväxten 

Hur definierar du en teknisk person? 

 Vilka stereotypiska fördomar finns hos den intervjuade 

Vilka tankar hade du inför ditt gymnasieval? 

 Hur trodde du utbildningen skulle bli? 

Vilken bild hade du av teknikprogrammet inför studierna på gymnasiet? 

 Hur såg din bild ut av teknikprogrammet kontra naturprogrammet? 

 På vilket sätt skiljde sig förväntningarna från det du började till nu? 

Vilka förväntningar hade du på utbildningen när du valde? 

 Vad trodde du ingick i utbildningen? 

Hade du koll på hur mycket matematik och fysik som ingår i 
Teknikprogrammet. 

 Vad tyckte du om matematik och fysik i grundskolan? 

Hur har dina förväntningar mötts sedan du började studerade? 

Hur var dina tankar om de naturvetenskapliga ämnena? 

Avslutning 
Summera och ställ bekräftande frågor 

Fråga om det är något de vill lägga till 
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8.3 Bilaga 3 - Intervjusammanställning 
8.3.1 Elev nummer 1, E1 
Under intervjun med E1, pratades mycket om förväntningar och hur utbildningen har 
fortlöpt. Vid flera tillfällen framkommer en viss frustration över att eleven helt missförstått 
behovet av det egna arbetet. Skolan framhäver ofta att det är du som elev som ska klara av 
ditt skolarbete på lektionstid och därmed inte få några läxor att göra. Det E1 upptäckte var 
att även om det inte fanns några läxor var det bra att på eget initiativ arbeta med ämnena 
även utanför lektionstid. Framförallt i de ämnen som är repetitivt tunga, som matematik och 
programmering. 

E1:s uppväxt har präglats av hen är en teknisk person, någon som enligt släkt och vänner 
ofta refererades till som en person med ett oerhört stort teknikintresse. I relationen med sin 
pappa ägnades tid till att löda ihop kretskort eller lösa andra tekniska finurligheter. I sin 
uppväxt beskriver hen även ett stort intresse till att plocka isär sina leksaker och andra 
tekniska saker som fanns i hemmet för att sedan sätta ihop dessa igen. Förutom det tekniska 
intresset har det även funnits ett stort estetiskt intresse funnits vid sidan av teknikintresset, 
på hens fritid har tid lagts på att göra musik och hen tar även låtskrivarutbildningar i sin 
hemkommun. Till skillnad från teknikintresset så har släkten alltid lyft fram 
teknikutbildningen som viktigare än den estetutbildningen med motiveringen att det 
estetiska intresset är bra att ha vid sidan som hobby och inget som hen kan ha som 
huvudsaklig försörjning. 

Förutom sin pappa nämner hen sin morfar och mosters make som tekniska förebilder, 
samtidigt beskrivs mosters man som en urtyp av teknikstereotyp. Hen beskriver stereotypen 
som en person som kan alltid har med sig en dator, kan snabbt slänga fram datorn för att 
enkelt lösa ett komplext problem. Teknikstereotypen är en boksmart människa som har läst 
alldeles för mycket matematik. 

Under grundskolan gick hen i en stereotypisk klass där ingen fick särskiljas från de andra i 
klassen. Där alla skulle agera och se ut enligt ”mallen”, när hen sedan skulle söka in på 
teknikprogrammet på gymnasiet och gjorde besök på olika skolor. Vid besöket på en av de 
kommunala gymnasieskolorna som har teknikutbildningen, var igenkänningsfaktorn hög 
från grundskolan. Vid besöket på den sedermera valda skolan kände sig hen betydligt mer 
välkommen och med möjligheten att få vara sig själv var valet enkelt för val av 
gymnasieskola. På skolan tillåts eleverna att både uttrycka och se ut på sådant vis att deras 
egna stil uttrycks.  

Intresset för gymnasiet har hela tiden varit fokuserad på att läsa teknik, vid beskrivningen 
av skillnaden mellan natur och teknik beskriver hen natur som en otroligt seriös utbildning 
med studenter som inte själva ger sig möjligheten till att ha roligt. Utan fokus där är och 
förblir på både nuvarande och framtida studier. Medan teknikelevernas tillåter sig själv att 
ha roligt och ”flumma runt”. I deras studier är det viktigare att ha roligt än att plugga.  

Genomgående beskriver hen att teknikutbildningen bygger mycket mer på att ha kul än 
plugga. Det som hen även kommenterar är att utbildningen är alldeles för teoretisk och 
fokuserad på det tråkiga grundläggande innan det roliga börjar. Hen menade på att det hade 
varit betydligt mycket bättre att börja med det roliga för att sedan gå in på den tråkiga teorin 
bakom allt. För i deras vardag utanför var det så de lärde sig. Förståelsen över att först lära 
sig den grundläggande teorin först innan det konkreta i ämnena finns inte. Utan hen 
menade på att det måste vara roligt för att de ska kunna lära sig. Som exempel på hur 
utbildning inte skulle ske nämndes att vederbörande ordnat sig själv en radioamatörlicens, 
där hade utbildningen börjat med all teori innan de hade fått börja använda sig av 
radioutrustningen. 
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I förberedelserna inför sina gymnasiestudier gjorde hen studiebesök till två olika skolor, dels 
skolan hen började på och dels den stora kommunala gymnasieskolan med inriktning mot 
teknik finns. Eleven kände sig väl förbered inför övergången till gymnasiet från 
grundskolan, trots det blev matematik och programmering tillsammans med det egna 
ansvaret en chock för vederbörande. Efter egen utsago tillhörde eleven den högpresterande 
gruppen i grundskolan och när gymnasiestudierna började blev övergången tuff. Hen var 
inte beredd på att studiotempo och studiekrav var så pass mycket högre. Under intervjun 
framkommer även att eleven trots bakgrund med mamma med en biologiexamen hatar 
biologiämnet, hen berättar även att matematiken aldrig varit ett favoritämne. Något som 
hen menar på beror på den lärare som vederbörande hade under högstadietiden. Under 
studieåret på teknik har intresset för matematik minskat och hen ifrågasatte skolans 
metodik i att parallellt läste Ma1c och Ma2c. Hen menade på att det var fullkomligt absurt 
att inte ett ämne lästes klart och avslutades innan fortsättningsämnet satte igång. E1 
konstaterar att hen snarare hade mått bättre av en skola där eleverna inte haft tillgång till 
datorer, beskriver dessa som ett störande moment.  

E1:s bild av naturprogrammet samt ointresset av biologi och samhällsämnena gjorde att 
naturprogrammet aldrig var ett alternativ, utan hen hänvisar till sin bild av natur som 
oerhört seriöst stod i kontrast till sin egen bild av att vara oseriös. Detta i kombination med 
att brodern hade påbörjat studier på naturprogrammet och sedan bytt utbildning för att det 
inte passade honom. Hen hade även gjort flertalet utbildningstester för att utröna i vilka 
studier vederbörande skulle studera på gymnasiet. Dessa undersökningar visade på att i 
första hand skulle hen läsa teknikprogrammet och i andra hand estetisk musik. Efter 
avslutat första år har valde E1 att byta till ett estetiskt program, kreativ kommunikation. Ett 
val av utbildning som inget av utbildningstesterna visat på tidigare. Som hen själv säger, 
”Jag tycker om mycket av teknikprogrammet, men själva sättet som teknikprogrammet 
fungerar har inte fungerat för mig. Så jag byter till ett annat program.” – E1 

8.3.2 Elev nummer 2, E2 
Inför gymnasiet hade E2 inga bestämda åsikter huruvida vad vederbörande skulle läsa, hen 
velade mellan teknikprogrammet och någon praktisk utbildning i form av snickare eller 
mekaniker. När sedan ansökningen skickades in var E2 osäker på vilket val som var första, 
men trodde att utbildningen hen kom in på sitt första val. Inför valet för gymnasiet gjorde 
eleven heller inga besök eller studerade utbildningskataloger, när E2 skulle börja på 
gymnasiet fanns inga förväntningar eller insikter om vad som skulle vänta i form av ämnen 
och dylikt.  

Under samtalets gång framkom att eleven avskydde att plugga och att studierna måste vara 
roliga och intressanta för att E2 ska tycka det är kul. Tålamodet hos eleven beskrev hen som 
oerhört svagt och om någon vän hörde av sig och ville att hen skulle hänga med och göra 
något som verkade roligare gick det före studierna, som eleven själv säger. ”Kvällen innan 
ett prov, när man vet att man behöver plugga säg en tisdag eller onsdag och en kompis 
hör av sig och frågar, du är inte ute ikväll hittar på nåt. Vi träffar han eller han, drar till 
Halmstad, drar ner till vattnet och tar lite sjysta bilder. Skulle nån höra av sig då så skulle 
provet gå käpprätt åt helvete. Då sitter man i bilen fem minuter senare på väg nånstans. 
Det finns ingen disciplin på vad man behöver göra.” – E2 

Som E2 själv uttryckte det, är det inte kul så är det inte intressant. Det E2 visste var att 
Naturprogrammet inte var intressant för att de som läser natur bara pluggar och har inget 
liv. Eftersom hen ansåg att den sociala samvaron var det särklass viktigaste i tillvaron så gick 
natur bort som alternativ. E2 menade också på att teknikprogrammet var mångt mycket 
enklare än vad natur är. 
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Det framkommer i samtalet att även om E2 inte hade några förväntningar på vad 
teknikprogrammet innehåller var vederbörandes bild av andra utbildningar desto tydligare 
om hur de kan vara. I resonemanget kring att natur menade hen på att teknik är enklare än 
natur, det bygger på E2:s uppfattning av gamla klasskamrater från högstadiet. Som enligt 
E2:s uppfattning satt och pluggade hela tiden utan någon form av social samvaro. Eftersom 
de la så mycket tid på studierna under grundskolan, menade hen på att det enda alternativet 
för dessa var att läsa naturprogrammet.  

E2:s tekniska intresse bygger mycket på att teknik är spel, något som eleven haft som 
utgångspunkt under sin uppväxt. Under de tidigare åren av grundskolan var hens intresse av 
spel inriktat mot Tv-spel, under högstadietiden skiftades fokus från konsoler till dator. 
Mycket på grund av den teknikförebild hen hade under uppväxten i form av mammas 
dåvarande partner. Han arbetade ofta med datorer och hade en stor kunskap som E2 gärna 
härmade. När sedan eleven började på gymnasieskolan insåg vederbörande att teknik 
egentligen var så oerhört mycket större än vad hen först förstått. Bland annat nämner hen 
trafikljus och bilar som teknik. 

Under gymnasietiden har E2:s intresse för teknik skiftats, från att ha ett teknikintresse 
kopplat till datorspel till att fokusera mer på en mer social tillvaro. Även om teknikintresset 
finns där i form av att meka med bilar, vilket hen även gör till stor del under sin fritid. Det 
sociala livet är så pass prioriterat att skulle någon höra av sig för att umgås så är det 
viktigare än studierna. Oavsett om det är studier inför prov, inlämningar eller vardagliga 
studier. Även om det händer att E2 kan arbeta med skolarbeten på fritiden bygger det på att 
vederbörande är oerhört uttråkad, men då är det enbart programmering som gäller. Dock är 
ingångsättningsfasen oerhört långsam, men när det gäller programmering och den fasen är 
passerad brukar eleven tycka det är intressant med programmeringen. Dock är klivet mellan 
igångsättning och avslutning stort.  

8.3.3 Elev nummer 3, E3 
Inför sitt studieval för gymnasiet ändrade sig för program och skolval sista dagen för val av 
gymnasieutbildning. Det gjorde att eleven inte hade några direkta förberedelser inför sitt val 
och efter valet gjorde E3 studiebesök på skolan för att se hur skolan var. Vid besöken 
utryckte eleven en hög igenkänningsfaktor för stilen på skolan och kände då att valet inför 
gymnasiet mycket väl kunde bli bra. När sedan studierna började blev det ändå en oväntad 
upplevelse av att börja på skolan. Det hen upptäckte var att skolan var långt mer i elevens 
stil än vad vederbörande först trott. Som E3 utryckte, på skolan får du vara den du är och 
det finns ingen förutbestämd bild av hur du ska vara. Vid ansökningen visste eleven att hen 
ville läsa teknikprogrammet, men vid ansökningstillfället dök alternativet upp om en 
inriktning gällande spelutveckling. 

Även om eleven hade en god bild om vad teknikprogrammet kunde tänkas innehålla var det 
ändå en del saker som kändes oväntat svårt och en del som kändes som förväntat. 
Vederbörande visste att matte, fysik och programmering skulle vara svårt och att visa andra 
ämnen skulle vara smidigare. Eleven har haft kontinuerliga diskussioner med lärare om sina 
studier, om vad som kan vara svårt och vad som kan vara mindre ansträngande. Dessa 
diskussioner gjorde att E3 var mer mentalt förberedd för ämnena. När det var dags för 
svårare ämnen så var eleven inställd på det, det E3 då upptäckte var att vissa av de svårare 
ämnena kunde vara lättare än förväntat. När det gällde de naturvetenskapliga ämnena så var 
insikten om att det skulle bli svårt. Eleven klarade Ma1c även om hen tyckte det var svårt, att 
sedan både Ma2c och Ma3c skulle vara tuffare var därmed eleven beredd på och försökte 
arbeta på sådant vis att de ämnena skulle klaras av. 
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Under intervjun framkom att i fysikämnet hade de fått utdelat ett visst antal uppgifter som 
skulle redovisas med regelbunden basis. Även om det var ett stort antal uppgifter så skapade 
det en trygghet i att göra det som skulle göras. Det gav även en viss insikt i att det inte räckte 
att bara gå till en lektion och göra det som ska göras och gå därifrån som det är i vissa andra 
ämnen som till exempel religion och språk. 

I E3:s familj finns inga direkta tekniska förebilder, hen nämner att pappan var en teknisk 
förebild under de tidiga åren. Något som kom att förändras fort då E3 växte upp och numer 
är det E3 som fungerar som en teknisk expert. Både föräldrar och de övriga familjens närhet 
arbetar i huvudsak inom sjukvården. Det har gjort att E3 har fått söka tekniska förebilder 
utanför familjen, då främst inriktad mot spelutvecklare. En sak som E3 efterlyste under 
samtalet var ett smidigare alternativ med direktkontakt där lärarna snabbt kunde hjälpa 
eleverna vid problem. Som det är nu så finns en kommunikation via den digitala 
lärplattformen, men där finns ingen garanti att den tillfrågade läraren svarar per omgående. 
Som det ser ut nu var eleven tvungen till att avvakta till nästa skoldag för att få den hjälp 
som behövs. 

E3:s tekniska bakgrund baserar sig på spel och spelande. I sitt teknikintresse finns även ett 
intresse i form att teknikprylar som nya telefoner och nya datorkomponenter. Även om E3 
har ett intresses för sådant så är ändå spel det främsta intresset.  
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