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Rapport efter fördjupad studie av yrkesprogram  
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förslås besluta 
 
att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med en konkretiserad aktivitetsplan för att 
öka yrkesprogrammens status, samt 
 
att översända rapporten till deltagande skolor, övriga gymnasieskolor i Uppsala med 
yrkesprogram samt styrelsen för vård och bildning för kännedom. Nämnden ser därefter fram 
emot att ta del av skolornas och styrelsens förslag till åtgärder för att minska andelen avbrott. 
 
Sammanfattning 
Yrkesprogrammen i Uppsala ligger under riksgenomsnittet när det gäller kunskapsresultat. 
Genomströmingen är lägst på fyra av de yrkesförberedande programmen: fordons- och 
transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurant- och livsmedelsprogrammet samt 
vård- och omsorgsprogrammet. På uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har kontoret 
för barn, ungdom och arbetsmarknad gjort en fördjupad studie av dessa fyra program.  Studien har 
gjorts i form av besök med intervjuer vid de skolor som bedriver de aktuella programmen.  
 
Det finns komplex problematik bakom många av avbrotten. För att förbättra resultaten vad gäller 
avbrott kan det vara verksamt att arbeta med att skapa rätt förväntningar hos eleverna redan innan de 
kommer till gymnasieskolan och att tydliggöra yrkesprogrammens potential. Studien visar på ett 
behov av att höja yrkesprogrammens status. Kontoret lämnar i sin rapport förslag på möjliga 
insatser. 
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Rapport efter fördjupad studie av yrkesprogram  
 
 
Yrkesprogrammen i Uppsala ligger under riksgenomsnittet när det gäller kunskapsresultat. 
Genomströmingen är lägst på fyra av de yrkesförberedande programmen: fordons- och 
transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurant- och livsmedelsprogrammet samt 
vård- och omsorgsprogrammet. På uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har kontoret 
för barn, ungdom och arbetsmarknad gjort en fördjupad studie av dessa fyra program och presenterar 
här resultaten från arbetet.  
 
Beskrivning av studien 
Som en del i den fördjupade studien av yrkesprogram besöktes de gymnasieskolor i Uppsala 
som bedriver de aktuella programmen: Bolandgymnasiet, Cultus, Ekebygymnasiet, 
Lundellska skolan, Praktiska gymnasiet och Yrkesplugget. Vid besöken intervjuades 
skolledning, lärare inom både teoretiska och praktiska ämnen samt två elever från varje 
årskurs. Kontoret hade i förväg skickat ut frågor att diskutera under mötena och rektor hade i 
uppgift att i förväg fylla i en enkät med frågor om antal avbrott och möjliga orsaker till dessa. 
Genom intervjuerna har flera olika perspektiv kommit fram men det bör också påpekas att 
antalet individer är begränsat. Resultaten från intervjuerna behandlas därför med viss 
försiktighet. 
 
Förutom intervjuerna har också tidigare gjorda studier i kommunen samt nationell statistik 
och resultat från uppföljning av den pedagogiska verksamheten i Uppsala använts i rapporten.  
 
Orsaker till avbrott 
Felaktiga förväntningar 
Utifrån de besök som gjorts är det svårt att hitta generella mönster och orsaker till avbrott men 
det finns områden och reflektioner som lyftes vid flertalet intervjuer. Till dem hör elevernas 
egna förväntningar på programmen. De flesta elever som deltog i samtalen påtalade att en 
trolig orsak till att elever avbryter studierna är att de har en felaktig bild av programmet och 
att de tror att studierna kräver mindre arbete än vad som är fallet i verkligheten. Flera 
framhåller att de program de läser kräver både engagemang och kunskap. Vid samtal med 
lärarna framhöll de också att många elever saknar grundläggande kunskaper, inte minst inom 
naturvetenskapliga ämnen och matematik.  
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Studie- och yrkesvägledning 
Lärarna hade också funderingar kring den studie- och yrkesvägledning eleverna fått med sig 
från grundskolan. Lärarnas och skolledningens intryck är att många elever som söker de 
aktuella programmen verkar ha liten kunskap om programinnehållet och vilka kurser som 
ingår. När det gäller skolans egen studie- och yrkesvägledning framhåller dock flera av 
lärarna att den fungerar bra. Vid samtal med eleverna framkommer att de har olika 
erfarenheter av studie- och yrkesvägledning från grundskolan, allt från att själv ha fått ta reda 
på att utbildingen fanns på den skola man ville gå på till att ha fått fullödig information och 
kunnat träffa sin studie- och yrkesvägledare vid flera tillfällen. I Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning om studie- och yrkesvägledning i grundskolan påtalas att studie- och 
yrkesvägledning är lågt prioriterat i de skolor som granskats. Vägledningen blir inte en del av 
skolans övriga insatser och inte heller utvärderas den i relation till de behov eleverna har eller 
vad de själva efterfrågar. En annan brist är att eleverna i de granskade skolorna inte får 
kontinuerlig vägledning under sin skoltid och att verksamheten inte se som hela skolans 
ansvar. I vilken utsträckning detta är ett mönster som stämmer in på grundskolor i Uppsala är 
svårt att säga och någon närmare undersökning av detta har inte heller gjorts inom ramen för 
den aktuella studien.  
 
En av de rekommendationer Skolinspektionen lämnar i sin kvalitetsgranskning av studie- och 
yrkesvägledning är att göra sammanställningar av tidigare elevers gymnasieval för att få en 
tydligare bild av exempelvis skillnader mellan flickors och pojkars studieval eller i vilken 
utsträckning elever avbryter sina gymnasiestudier. Man påtalar att dessa faktorer bör 
undersökas i relation till kvaliteten i vägledningen på grundskolan. 
 
Plats för individen 
Yemame Alsayfi har på uppdrag av Vård & Bildning gjort en intervjustudie av 23 elever som 
hoppat av gymnasiet i syfte att se hitta gemensamma nämnare för avbrotten. Trots att gruppen 
intervjuade är liten finns det några faktorer som kan lyftas fram som gemensamma. 
Majoriteten av de ungdomar som intervjuats beskrev att de inte känt sig sedda och upplevt 
utanförskap. En annan tydlig gemensam faktor var också att skolgången i grundskolan varit 
stökig och ofta med hög frånvaro. Dessa delar hör nära samman med den beskrivning av egen 
psykisk ohälsa som de intervjuade lämnade av bland annat ensamhet, depression och 
identitetskriser. Alsayfi lämnar i sin studie förslag på insatser att göra för att motverka 
avbrotten, som individualiserad introduktion till gymnasieskolan, överföring av information 
om eleverna från grundskolan och att motverka avbrott genom att ha samtal med elever som 
funderar över att avbryta eller byta sitt gymnasieprogram. Dessa förslag har också framförts i 
andra sammanhang och kan vara värdefulla att gå vidare med för att se vad som kunna 
utvecklas i arbetet med att få en större andel elever att fortsätta sin gymnasieutbildning. 
 
Vid flera av de skolor som besökts lyftes förmågan att se enskilda elever som en av skolornas 
styrkor och vid några av skolorna berättade eleverna att de valt skolorna för att de är små och 
att de därför känner sig mer trygga. Dessa bilder utgör således en motvikt till beskrivningen i 
Alsayfis studie av ungdomar som inte känt sig sedda. Det kan vara av värde att se närmare på 
dessa skilda bilder och upplevelser, exempelvis hur man ute i skolorna säkerställer att 
eleverna känner sig sedda och i vilken utsträckning det gäller samtliga elever.  
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Jämförelser mellan program 
Den uppföljning av pedagogisk verksamhet som kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad gör årligen visar exempelvis för 2013 att elever på fordons- och 
transportprogrammet i lägre grad än genomsnittet svarade positivt på frågor om huruvida 
lärarna lyssnar på eleverna eller förväntar sig att de ska nå målen. Likaså svarade bara hälften 
så många av fordonseleverna (29 procent) jämfört med kommungenomsnittet (58 procent) att 
lärarna planerar undervisningen tillsammans med eleverna. För de övriga tre program som 
studerats närmare var elevsvaren mer positiva 2013. En jämförelse av enkätsvar inom 
högskoleförberedande och yrkesprogram visar dock att elever i yrkesprogrammen 
genomgående hade lägre andel positiva svar på påståendena kopplade till systematiskt 
kvalitetsarbete. I frågan om huruvida eleverna uppmuntras att vara kreativa låg de båda 
grupperna mycket nära varandra medan skillnaden var större när det gällde att arbeta i lugn 
och ro och lusten att lära, där det i båda frågorna skilde 9 procentenheter mellan gruppernas 
svar. Ett gott arbetsklimat är en förutsättning för elevernas kunskapsutveckling och elever på 
yrkesförberedande program svarade generellt mindre positivt även på enkätfrågor gällande 
arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. 
 
Problembilder 
Rektorerna anger olika orsaker till att eleverna avbrutit sina studier men de vanligaste 
orsakerna man tar upp är social problematik, inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk 
problematik. I en rapport från Nacka kommun gällande elever som inte klarar behörighet till 
gymnasieskolan var dessa tre faktorer också de vanligaste rektorer angav som orsak till 
elevernas svårigheter.1 Flera elever är inte utredda i grundskolan och saknar en diagnos som 
kan stödja skolarbetet, vilket försvårar i gymnasieskolan.  
 
Attityden hos lärarna påverkar också elevernas motivation och resultat. Besöken visade att 
lärarnas förväntan på elevernas prestationer varierar mellan skolorna. Även samarbetet mellan 
teoretiska och yrkeslärare är viktigt. Där samarbetet och infärgningen fungerar bättre ökar 
elevernas motivation. Gy11 har dock, enligt lärarna, försvårat arbetet med infärgning jämfört 
med tidigare gymnasieskolan.  
 
Frånvaro är det första och tydligaste varningstecknet om att det föreligger en risk för att 
eleverna ska avbryta eller inte klara sina studier enligt intervjuerna med skolledning och 
lärare. Vid flera av skolorna som besöktes finns det elever som visserligen är i skolan men 
som inte kommer till lektionerna. En annan grupp som beskrevs var hemmasittare där det inte 
sällan också förekommer datorspelsberoende. 
 
Det händer också att elever efter APL blir kvar på arbetsplatsen, utan att fortsätta skolan. 
Elever väljer också att arbeta tillfälligt istället för att gå till skolan. 
 
 
 
                                                 
1 ”Elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan - en kartläggning och analys”, tjänsteskrivelse Nacka 
kommun, UBN 2010/121-630 
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Stöd 
Insatserna för stöd varierar, liksom hur strukturerat och individanpassat det är. Stödet har ofta 
formen av frivilligt deltagande, vilket medför att inte alla elever med behov av stöd tar del av 
detta.  
 
Många elever har bristande kunskaper från grundskolan. Speciellt är stödbehoven stora inom 
matematik och NO-ämnen, men även inom andra grundläggande teoretiska ämnen. Elevernas 
kunskaper från grundskolan upplevs ofta av lärare och skolledning som bristfälliga. En skola 
har med framgång prövat att vid start i årskurs 1 ha nivågrupper med tio timmar 
intensivmatematik, två timmar varje eftermiddag under två veckor. Vissa elever har behov av 
fasta strukturer för att klara utbildningen och organisation bör finnas för de elever som 
behöver detta. Ekonomin har gjort att flera skolor tagit bort de mindre grupperna. 
Socialtjänst och psykiatri behöver samarbeta med skolan för att ge eleven bästa 
förutsättningar. Likaså finns ett tydligt behov av förbättrad överlämning mellan grundskola 
och gymnasieskola för att ge skolorna bättre förutsättningar att ge eleverna det stöd de 
behöver.   
 
Slutsatser 
Det finns naturligtvis flera orsaker till att andelen avbrott är högre på de fyra program som 
studerats än andra program. Sammanhangen är också komplexa, varför det är svårt att ta fram 
enkla lösningar på de problem som finns. Det har dock varit möjligt att urskilja några mönster 
och i denna rapport lyfts dessa fram. 
 
Skapa rätt förväntningar 
Om elever har felaktiga förväntningar på det program de söker och tror att kraven ska vara 
lägre än vad de är blir det svårare att genomföra utbildningen. Det kan också medverka till att 
skapa en kultur av lägre förväntningar, något som missgynnar eleverna. Under besöken var 
det påtagligt att både lärare elever upplever att yrkesprogrammen har lägre status än de 
högskoleförberedande programmen. Ett förbättringsförslag som lämnas från flera elever är att 
förbättra informationen om programmen så att förväntningarna stämmer bättre överens med 
utbildningens innehåll. Skolorna använder sig ofta av öppet hus och gymnasiemässan för att 
informera och i några fall besöker man också grundskolor men det är en verksamhet som tar 
tid. Det är också viktigt att alla gymnasieskolor, oberoende av huvudman, tas emot i 
grundskolorna. 
 
Intervjuer av lärare och skolledning har också gett intryck av att det råder viss tveksamhet om 
kvaliteteten på den information som vissa studie- och yrkesvägledare ger till elever i 
grundskolan. De intervjuade eleverna uttrycker också att det skulle vara positivt om de själva 
kunde besöka grundskolor och berätta om sina utbildningar. Detta sker idag på flera skolor, 
men skulle kunna utvecklas.  
 
Det finns ett stort behov av individanpassning och att arbeta utifrån elevernas egna önskemål. 
Lärarnas engagemang är viktigt liksom samspelet mellan elev och lärare. Elevintervjuerna 
pekar på stora variationer mellan hur skolorna arbetar med delaktighet och inflytande. Det 
finns exempel på lärare som arbetar med uppmuntran, att locka fram nyfikenhet, olika 
utvärderingssätt och språkutvecklande arbetssätt.  
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Yrkesutbildning med potential 
Utvecklingen där färre elever söker till yrkesprogram medför att en högre andel av de elever 
som kommer till yrkesprogrammen inte är studiemotiverade och har bristande förkunskaper. 
Valet till gymnasieskolan blir då snarare ett alternativ i brist på annat. Det innebär en 
utmaning att möta dessa elever utifrån deras behov och förutsättningar. En ytterligare 
svårighet är att man inte heller i samma utsträckning kan dra nytta av kamrateffekten, det vill 
säga den positiva effekt som studiemotiverade elever har på svagare elever. Det är väsentligt 
att hitta vägar som tydliggör yrkesprogrammens potential, inte minst som behovet av 
arbetskraft med den kompetens som yrkesprogrammen ger redan är en bristvara.  
 
Det är påtagligt att eleverna tycker att de har nytta av sin utbildning. Man lär sig det man 
behöver och utbildningen ger också kunskaper man kan använda utanför skolan. Det gäller 
framför allt de praktiska delarna av utbildningen. Majoriteten av eleverna säger också att de 
har lätt att få arbete utifrån den utbildning de går. Både elever och lärare ger också exempel 
på elever som inte går klart sin utbildning för att de redan fått arbete. Det är också tydligt att 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen tjänar ett viktigt syfte att skapa kontakt med 
arbetslivet och att många elever är medvetna om betydelsen av dessa kontakter. Flera av 
praktikplatserna ses som möjliga framtida arbetsplatser. 
 
Eleverna föreslår själva att yrkesprogrammen ska bli bättre på att visa vad de har att erbjuda 
och att i större utsträckning möta ungdomarna där de själva finns. Kanske kan det också vara 
positivt att tydliggöra vilka krav som ställs inom programmet och att visa på den 
specialistkunskap man som elev får. Om bilden av yrkesprogrammen präglas av tydliga 
förväntningar kan det kanske bidra till att höja yrkesprogrammens status. Det är också viktigt 
att ytterligare lyfta fram möjligheten att få behörighet till högskolestudier. 
 
Denna fördjupade studie visar på ett behov av att höja yrkesprogrammens status. Resultatet 
ligger i linje med slutsatser som dragits av exempelvis SKL, Regionförbundet och Svenskt 
Näringsliv. I arbetet med detta ger kontoret följande exempel på insatser: 
 

− Marknadsföring av yrkesprogrammen genom samarbete med olika branscher och 
exempelvis yrkes-SM. 

− Tydliggöra möjligheten till grundläggande behörighet till högskola  
− Fokus på entreprenöriellt lärande där arbetet med lärarens positiva förväntan lyfts 
− Kvalitetssäkring av APL i gymnasieskola och ökad samverkan mellan skola och 

arbetsliv i grundskolan  
− Betalt feriearbete med utvalda företag/arbetsplatser under lov och eventuellt helger 
− Förstärkt studie- och yrkesvägledning avseende yrkesprogram med fokus på 

omvärldsfrågor kopplat till framtida kompetensförsörjning och branschbehov 
− Tidiga insatser för att möta elever med särskilda behov och bristande kunskaper 
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