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Abstract 

 

I have chosen in my study, to do a comparison between pupils´ expectations of the future, how 

they would meet adult life or working life after their education. These pupils are ending their 

programmes during this term. One program is Business and Administration Programme and the 

other programme is Qualified Vocational Education in Business, which is a post-secondary 

education and training programme. This investigation is done in Haninge municipality. 

 

The purpose of this study has been to investigate if these students´ expectations differ between 

each other, compared with factors such as age, sex, ethnical origin and different study 

programmes.  Further it has been interested to see how teachers and future employer meet these 

pupils´ expectations in education or in their planning working life. 

There have been two other important questions to investigate in this study. One of the questions 

has been, how these people see pluralism in today´s society. The other question to investigate has 

been the importance of these programmes in this municipality. Finally it has been interesting to see 

if theory tells us something about expectations and changes of younger pupils´ choices in school, 

and if that differs from this investigation. 

 

This study is based on an investigation through a questionnaire and it is also based on interview 

surveys. 25 pupils have filled in a questionnaire. In addition I have interviewed one teacher 

responsible for each programmes, one headteacher from the programme of Qualified Vocational 

Education in Business, one pupil from that programme and two future employer. The results of my 

study show that the expectations of the future do not differ between these pupils. They found it 

important to put up goals to strive for after ending education. Finally all of the people participating 

in this investigation think that pluralism is important to society. 

 

Key words:  Pupils, Expectations, Changes, School, Adult life, Working life, Pluralism,  

Business and Administration Programme, Programme of Qualified Vocational Education in 

Business 
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SAMMANFATTNING 
 
I min uppsats har jag valt att göra en jämförelse mellan förväntningar och övergångar från skolans 

värld, sett ur ett mångfaldsperspektiv, mellan elever som går sista året på handelsprogrammet på 

gymnasiet och elever som går inriktningen ”Affärsutveckling för detaljhandeln” på Ky-

utbildningen inom Haninge kommun. 

 

Syftet har varit att undersöka hur förväntningarna har varit på utbildningarna mellan eleverna, hur 

de ser på framtiden med kopplingar till skolan, arbetslivet och vuxenlivet och om dessa 

förväntningar skiljer mellan eleverna utifrån kön, ålder, etnicitet och utbildningsinriktning. Vidare 

har jag undersökt förväntningarna som lärarna har haft på eleverna på dessa utbildnings-

inriktningar, men även vilka förväntningar de framtida arbetsgivarna har på nyutbildade elever och 

vilken betydelse detta har för samhället i Haninge kommun att ha dessa utbildningar där. 

Ur ett mer teoretiskt perspektiv har det varit intressant att även se om dessa övergångar och valen 

som eleverna i teorin gjorde skiljer sig mellan de elever i min undersökning. 

 

Jag har i min uppsats valt att göra en enkätundersökning som jag delat ut till eleverna. Vidare har 

jag intervjuat lärare för utbildningarna, ansvarig rektor för Ky-utbildningen, kommande 

arbetgivare och jag har även gjort en djupintervju med en elev på Ky-utbildningen. 

Undersökningen visar att förväntningarna skiljer sig inte nämnvärt i valen mellan  vad eleverna har 

tänkt göra efter övergången från skolans värld till vuxenlivet och arbetslivet. De flesta eleverna  

hade svarat att det var viktigt att sätta upp mål efter sin utbildning. Eleverna på Ky-utbildningen 

var mer posititva till framtiden än eleverna på handelsprogrammet, visade undersökningen. 

Det är även viktigt för elever, lärare och kommande arbetsgivare att utgå ifrån ett mångfalds-

perspektiv, där alla olika kulturer får plats. Det är berikande för samhället, menar dem. 

 NYCKELORD: Elever, Förväntningar, Övergång, Skola, Vuxenliv, Arbetsliv,  Mångfald, 

Handelsprogrammet, Ky-utbildning 
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INLEDNING 

 

Jag har under min tioveckors långa verksamhetsförlagda utbildningsperiod (VFU-period) på den 

kompletterande lärarutbildningen vid Södertörns högskola, kommit i kontakt med två olika 

utbildningsinriktningar. Det har dels varit den kommunala vuxenutbildningen, där en av 

inriktningarna har varit den kvalificerade yrkesutbildningen den s.k. KY-utbildningen 

”Affärsutveckling för detaljhandeln” och dels har jag under en senare VFU-period varit på 

Handelsprogrammet på gymnasieskolan i Haninge Kommun. Det har väckt ett intresse hos mig att 

göra en jämförelse mellan dessa två utbildningar, om elevernas förväntningar, dels sett utifrån ett 

mångfaldsperspektiv och dels ett övergångsperspektiv. Eleverna jag har valt att studera går sista 

veckorna på utbildningarna och de står inför nya val. Jag tänker framförallt på att de lämnar något 

bakom sig, för att möjligen gå in i en ny fas i livet efter utbildningarna. De har ett gemensamt och 

detta är att de valt att gå yrkesinriktade linjer, men på olika nivåer. Jag ser också här en möjlighet 

för dessa elever att de kan hamna inom samma bransch i framtiden. 

 

Bakgrund 

 

Beskrivning av inriktningen kvalificerad yrkesutbildning 

 

Den kvalificerade yrkesutbildningen är en uppdragsutbildning (SFS 2006:906) vilken den 

kommunala vuxenutbildningen i Haninge, ”Centrum vux”, är ubildningsanordnare för här. 

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning övervakar att utbildningsanordnaren följer 

förordningen. Om det är t.ex. svenska staten eller en svensk kommun vilken har fått i uppdrag att 

ordna denna utbildning är kriterierna för detta att utbildningen ska antingen innehålla 

personalutbildning, ha stark anknytning till arbetsmarknadens krav, ha biståndspolitiska krav på 

sig eller slutligen vara en typ av rehabiliteringsutbildning för personer. Denna utbildning är 

statsfinansierad. Varje utbildningsanordnare får ansöka om utbildning till KY-myndigheten som 

beslutar om vilka som får anordna kurser i denna form. Till utbildningsanordnaren är knuten en 

ledningsgrupp,vilken ser till att anordnaren följer föreskrifterna. I ledningsgruppen för Centrum 

Vux sitter, förutom representanter från utbildningsanordnaren även representanter från berörda 
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branscher inom detaljhandeln, representanter från Stockholms universitet och övriga privata 

utbildningsföretag. (ibid.) 

 

Utbildningens längd är på 80 poäng, vilken motsvarar en två år lång utbildning. I utbildningen 

ingår praktikperioder s.k. LIA-platser vilket står för ”lärande i arbetet”. LIA-perioden motsvarar 23 

poäng av de totala utbildningspoängen och i slutet av utbildningen ingår att göra ett examensarbete 

om 8 poäng. Målet med kurserna som eleverna läser är att de efter avslutad utbildning ska kunna 

leda och utveckla en butiksverksamhet utifrån den erfarenhet de praktiserat på LIA tillsammans 

med de teoretiska kurserna. De kurser eleverna läser är bland annat kurser som företagsekonomi, 

att driva detaljhandelsföretag, ledarskap och förhandlingskurs, handelsjuridik, marknadsföring och 

logistik m.m. (Haninge kommun, Centrum vux [http://detaljhandel.nu]) 

 

Beskrivning av handelsprogrammet på gymnasial nivå 

 

Handels- och administrationsprogrammet vid Fredrika Bremerskolan i Haninge kommun är en 

treårig gymnasial utbildning. Under första året läser eleverna kärnämnen som svenska, engelska, 

matematik, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap m.m. Utöver dessa kärnämnen 

läser eleverna bl.a. specialiserade kurser för utbildningen som bransch- & produktkunskap, 

näthandel, personlig försäljning, praktisk marknadsföring, och småföretagande m.m. Under andra 

året får eleverna välja inriktning, antingen mot ”Handel och service” inriktningen eller ”Turism 

och resor” inriktningen. När det gäller inriktningen ”Handel och service”, som jag har valt att 

jämföra med KY-utbildningen, läser eleverna kurser som handel specialisering, inköp och 

varuhantering, näthandel B och praktisk marknadsföring B under andra och tredje året. (Haninge 

kommun (www). Hämtat från <:http://www.fredrika.se/Skolorna/Erika/Erika_handels.pdf> 23 maj 

2007) 

 

Under utbildningens gång får eleverna praktisera i 15 veckor sammanlagt ute på företag som 

skolan har slutit avtal med, berättade den ansvariga läraren för handelsprogrammet, när jag 

intervjuade denne. 
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En utredningsrapport om olika åldersgränser 

 

I statens offentliga utredning (SOU 1996:111) tar man upp i en rapport från 

åldersgränsutredningen just olika ”Åldersgränser som berör unga människor”. Rapporten berör 

unga upp till 30 årsålder och berör först och främst de skyldigheter och rättigheter som gäller vid 

olika åldrar men även tas åldersgränser upp ”som ett medel att förhindra missbruk av något som 

kan orsaka psykisk eller fysisk skada” (ibid.: 42). Rapporten tar upp åldern 18 år då unga 

människor blir myndiga och får rösta. Denna åldersgräns har gällt sedan ”Den 1 juli 1974” (ibid.: 

54) från att tidigare har varit 20 års ålder. Denna åldersgräns tas upp inom justitiedepartementets 

område och den ”regleras i föräldrabalken (FB)” (ibid.: 55). När man som ung hamnar vid 20 

årsåldern tar rapporten upp att man hamnar vid en gräns mellan att vara barn och bli vuxen. De 

områden som man främst berör här i rapporten är ”familje-, utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiken, särbehandlingen av lagöverträdare under 21 år” (ibid.: 42). En annan 

ålder som nämns här är 25 årsåldern, vilken är minimiåldern för att få adoptera, där talar man även 

om övre gränser också. Vidare nämner rapporten efter att man fyllt 29 år, får man inte 

bostadsbidrag om man studerar och saknar barn. Någon djupare analys över ålderskategorierna 

här, tar jag inte upp i min uppsats. 

 

Utredningen utgår ifrån ett helhetsperspektiv (SOU 1996:111) när de talar om de olika 

åldersgränserna och man utgår från tre olika vägledningsprinciper. Den första principen innebär att 

man utgår ifrån den stigande åldern på barnet och detta leder till ett ”allt större” hänsynstagande 

till barnets egna tankar och vilja just för ”att främja personligt ansvarstagande, delaktighet och 

inflytande” (ibid.: 43). Den andra principen innebär att när man har blivit 18 år, den s.k. 

myndighetsåldern, ska man anses behandlas som ”en fullvärdig medborgare” (ibid.) och här talar 

utredningen om att man vid denna ålder ska ges goda grunder att kunna växa in i vuxenvärlden. 

Den tredje och sista principen tar upp vikten av ett helhetsperspektiv när man talar om 

åldersgränsområdena.  Man skriver i rapporten att man önskar en fixering av bestämmelserna av 

åldersgränserna oberoende av vilket område detta gäller för att nå enhetliga åldersgränser. 

Utredningen menar att detta skulle underlätta och förenkla de många problemen som ofta 

uppkommer med mängden olika ”åldersgränser” (ibid.). 
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En inblick i skolplanen inom Haninge kommun 

  

Skolplanen för åren 2004-2007 inom Haninge kommun inleds med en vision för nuvarande året, 

att skolan tillhör samhället och har en naturlig kontakt med livet utanför skolan när det gäller 

främst förenings- och näringslivet. Här finns ”en mångfald” med olika kulturella bakgrunder. Dels 

har skolorna i Haninge olika profiler och dels har gymnasiet olika skolor, där man har ett stort 

utbud av olika program. Det finns ”en mångfald av program av hög kvalitet” (Skolplanen 2004: 4), 

talar man om i sin vision. 

I de övergripande målen talar man i skolplanen om ”en gemensam grundsyn, en” röd tråd” (ibid.: 

4), som ska genomsyra hela skolverksamheten i kommunen där individen ska stärka sin förmåga i 

det livslånga lärandet. I skolplanen fokuserar man på fem prioriterade ”Målområden” (ibid.: 6) i 

framtiden. Dessa områden innebär ökad fokusering på lärandet ”dvs ökad måluppfyllelse, kvalitet, 

inflytande och delaktighet, språkutveckling samt den goda arbetsplatsen” (ibid.: 6). 

 

En blick in i framtiden 

 

Det har nyligen tillsatts en utredning som har till uppgift att komma med förslag på en ny 

yrkeshögskola och regeringen har utsett en utredare kring detta. Man vill förenkla den 

eftergymnasiala utbildningen på en mer nationell nivå och se till vilka behov de olika 

intressenterna vill ha samtidigt vill man se över finansieringen av detta.(Dir 2007: 50) 

 

Disposition 

 

I den fortsatta studien inleder jag med de syften och frågeställningar som får ligga till grund för 

min uppsats. I metoddelen visar jag hur jag har gått tillväga med arbetet, vilka metoder och vilket 

material som har används i studien. I bilagorna i slutet av uppsatsen, finns mycket av det material 

jag har utgått ifrån. Här återkommer bl.a. enkätundersökningen med frågor till, intervjunderlag 

med frågor, de enskilda intervjuerna som jag har gjort med en lärare från respektive 

utbildningsinriktning, en ansvarig rektor för Ky-utbildningen, intervjuer med två butikschefer 

inom detaljhandel och slutligen en intervju med en elev från Ky-utbildningen.  
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Teoridelen ligger efter inledningen av studien och omfattar en hel del användbara begrepp, vilka 

kategoriseras dels i diagramform och återkommer i frågeställningarna i den empiriska 

undersökningen.  

Undersökningen av empirin är vidare uppdelad i tre delar. Den första delen tar upp resultaten från 

enkätundersökningarna och den andra delen visar intervjuerna, där jag har valt att sammanställa de 

enskilda intervjuerna utifrån valda frågeställningar. I den tredje delen gör jag en jämförelse mellan 

de olika utbildningarna. Studien avslutas med en diskussion där teorierna och den empiriska delen 

analyseras. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Jag är intresserad av att göra en jämförelse mellan dessa två utbildningar ur ett 

mångfaldsperspektiv och intervjua elever, lärare och kommande arbetsgivare och se om 

förväntningarna på utbildningarna skiljer sig åt dels mellan eleverna på de olika utbildningarna vad 

gäller faktorer som kön, ålder, etnicitet (född i Sverige, annat land eller har någon släkting född i 

annat ursprungsland), utbildningsinriktning och dels mellan elever, lärare och  framtida 

arbetsgivare hur de ser på utbildningarna och vad detta innebär för kommunen att ha dessa 

utbildningar. 

Frågeställningar: 

. Hur har förväntningarna varit på utbildningarna?  

. Hur ser de på framtiden, vad har de tänkt använda sin utbildning till? 

. Hur ser de på kopplingen mellan skolan, arbetslivet och vuxenlivet? 

. Hur ser de på mångfald? 

Det som jag är intresserad av här i den jämförande studien är att undersöka om elevernas svar, 

utifrån de olika faktorerna, skiljer sig åt mellan klasserna och på vilket sätt man kan tala om 

begreppet övergångar här. 

Vidare ställer jag följande frågor på en mer övergripande nivå riktade till ansvariga lärare  

för utbildningarna och möjliga framtida arbetsgivare: 

. Vilka förväntningar har lärarna på eleverna på dessa två utbildningsinriktningar kopplat                     

   till begreppet mångfald? 

. Vilka förväntningar har de framtida arbetsgivarna på eleverna som går dessa  
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  utbildningsinriktningar med koppling till mångfaldsbegreppet? 

.Vilken betydelse har dessa utbildningar för samhället i Haninge kommun ur ett         

  mångfaldsperspektiv? 

 

Ur ett mer teoretiskt perspektiv är det intressant att se om de yngre elevernas förväntningar på 

utbildningen och framtiden skiljer sig åt i förhållande till de äldre eleverna på Ky-utbildningen. I 

min kommande teoridel tar jag upp hur yngre elever ser på övergångar från högstadiet till 

gymnasiet vilket jag kan beakta här. 

 

Avgränsningar 

 

Jag har i min uppsats avgränsat mig till att göra denna studie av eleverna på dessa två inriktningar, 

dels av ren nyfikenhet på vad eleverna har för förväntningar inför övergången till något nytt, efter 

att de kommer att avsluta sina yrkesinriktade utbildningar nu. Jag valde att använda mig av en 

statistisk metod som kallas för kvoturval och intervjuer, vilket jag beskriver utförligare i 

metoddelen för att jag ansåg att min tid inte hade räckt till annars och därför får jag se min studie i 

ett snävare perspektiv, som just berör dessa elever och de omkring berörda lärare och ansvariga för 

utbildningarna.  

Men även de intervjuade butikscheferna som jag har kallat för s.k. ”kommande arbetsgivare”,  har 

varit intressanta att ställa frågor till. Dessa arbetsgivare har en anknytning till den bransch eleverna 

kan tänkas söka arbete hos, om de väljer detta efter sin utbildning.  

 

METOD OCH MATERIAL 

 

I den teoretiska genomgången har jag tagit upp och förklarat viktiga begrepp som är relevanta för 

min undersökning. Jag har i mitt arbete använt mig av litteratur, statens offentliga utredningar och 

en del rapporter och även jämfört med tidigare examensarbeten.  

 

Jag har valt att utgå från en tematisk disposition i min uppsats då jag har följt mina egna uppställda 

frågeställningar, vilket Arne Jarrik och Olle Josephson tar upp som en användbar 
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dispositionsmodell i boken Från tanke till text En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter 

(1996). 

 

I den empiriska undersökningen har jag valt att utgå ifrån både enkätundersökning och intervjuer. 

Författarna Svante Körner, Lars Ek och  Sven Berg tar upp i sin bok Deskriptiv statistik att det är 

vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning att man använder sig av 

frågeformulär, ”i vilket individens olika svar på olika frågor antecknas, antingen av den utfrågade 

själv eller av en intervjuare” (Körner m.fl. 1984: 15). Inom den statistiska undersökningsområdet 

menar författarna att den här typen av deskriptiv (beskrivande) undersökning som jag har valt att 

utgå ifrån, är vanlig att man använder när man vill ha information om vissa företeelser. Vid varje 

statistik-undersökning handlar det om att man vill ha ”information om en mängd individer 

(element)” (ibid: 14). Mängden individer eller element kallar man för ”population” (ibid.: 14). I 

min undersökning deltar en population av elever från handelsprogrammet och Ky-utbildningen. 

Inom statistiken talar man om att denna typ av enkätstudie kallas för ”kvoturval” (Andersson 1982: 

11). Med detta menas att urvalet är förutbestämt, dvs. populationen som består av dessa elever i de 

båda klasserna har jag valt ut och urvalet av elever blir inte slumpmässigt här. Göran Andersson 

nämner att en hel del ”renläriga statistiker” talar här om att denna typ av undersökning baseras på 

”icke-sannolikhetsurval” (ibid.: 11). Statistikerna finner en nackdel med denna metod och det är att 

man inte kan generalisera resultatet att gälla större grupper av individer eller större populationer, 

vilket oftast är ett starkt syfte med statistikundersökningar.  

Jag motiverar detta med att min planeringstid för enkätstudien inte har varit speciellt lång och då 

får man helt enkelt nöja sig med med en mindre undersökningsgrupp och en enklare metod att ta 

till. Men en ytterligare fördel , som jag ser med denna kvoturvalsmetod är att den är lämplig för 

”beskrivning av populationens fördelning av kön, ålder och kanske några andra variabler”(ibid.: 

12), vilket jag visar i min undersökningsdel av uppsatsen. 

 

När jag har intervjuat eleverna i klasserna om vilka förväntningar de har haft på utbildningen, vilka 

val de har gjort och hur de ser på framtiden har jag sänt ut enkätundersökningen med posten (se 

Bilaga 3) till eleverna på KY-utbildningen. De har under undersökningsperiod varit ute på LIA-

period. Eleverna på handelsprogrammets inriktning ”Handel och service”, har jag valt att träffa i 
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klassen där jag har delat ut enkätundersökningen på plats. Materialet fick jag på en gång på detta 

sättet. 

Totalt sände jag ut 18 enkäter till Ky-eleverna. Författarna Körner m.fl. i sin bok förklarar hur man 

räknar ut en relativ svarsfrekvens.(Körner m.fl. 1984: 32). Av dessa utskickade enkäter fick jag via 

posten in 14 svar från elever. Detta gör att svarsfrekvensen ligger relativt högt på  

14/18*100=78%.  Jag fick här hjälp av en ansvarig lärare på utbildningen att sända ut ett 

påminnelsemail för att påskynda svaren från eleverna från Ky-utbildningen. Tiden jag hade på mig 

var dock begränsad.  

När det gäller enkätundersökningen i klassen erhöll jag 11 svar från eleverna. Det motsvarar alla 

som var där då, men totalt i denna klass var man 16 elever. Men läraren berättade att det oftast 

händer att det är frånvarande elever varje dag. Svarsfrekvensen här motsvaras av 11/16*100=69%.   

 

Jag har sammanställt mina resultat från enkätundersökningen i diagramform med underliggande 

tabellform med förklaringar till (se Bilaga 4). Här har jag använt mig av det automatiserade 

diagramformatet i Word-programmet för sammanställningen.  

Det är lätt ”att konstruera tabeller” (Körner m.fl. 1989: 32), enligt dessa författare, när variablerna 

är kvalitativa och utifrån dessa kan man sedan kategorisera uppdelningen. Jag har valt att i min 

undersökning kategorisera utifrån kön och inriktning på utbildning, när jag har sammanställt 

intervjuerna i diagramform.  

 

I min kommande resultatdiskussion tar jag upp vissa utvalda frågor och diagram från 

enkätundersökningen, som jag tycker är relevanta här att ta med i studien, för en fortsatt analys i 

teoridelen.  

 

Jag har intervjuat två ansvariga lärare för utbildningarna, en ansvarig rektor för Ky-utbildningen, 

en elev från Ky-utbildningen och två butikschefer inom detaljhandeln vilka jag har kallat för 

”framtida arbetsgivare” i min undersökning. Jag sammanfattar intervjuerna under rubriken 

”Undersökningens resultat” i min uppsats. Jag har vidare tematiserat frågorna och jämfört svaren 

som jag har fått från de olika intervjupersonerna.  

I boken Introduktion till FORSKNINGSMETODIK förklarar författaren Judith Bell att den 

kvalitativa undersökningen med intervjufrågor kan fördjupas mera genom att intervjuaren kan 
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ställa ytterligare frågor, medan en enkätundersökning med skriftliga svar ”måste tas för vad de är” 

(Bell 2000: 119). 

 

Inom den kvalitativa forskningen talar man även om olika typer av samtal. Jag har valt att utgå 

ifrån forskningsintervjun. När man som forskare använder sig av denna metod går man mer 

systematiskt tillväga och ser till ”samspelet mellan intervjuare och intervjuad” (Kvale 1997: 26) 

och att man som intervjuare reflekterar vad som sägs och har ett visst övertag över 

intervjusituationen. Huvudsyftet med forskningsintervjun är att få en mer ”intellektuell förståelse” 

och ur en teknisk synvinkel talar Kvale om att denna intervju kan även ses som ”halvstrukturerad” 

(ibid.: 32). Han menar att forskningsintervjun inte följs av ett helt ”öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär” utan att den som intervjuar följer uppsatta ”teman” som vidare kan 

innefatta följdfrågor (ibid.: 32). Man följer upp intervjun genom att antingen skriva ut 

minnesanteckningar i textformat eller lyssna av den på band och slutligen tolka det skrivna eller 

inspelade. Kvale menar att utskrifterna blir ”tolkande kontruktioner” (ibid.: 152), då det inte finns 

någon riktig sanningshalt i materialet som omvandlas från muntlig till skriftlig form. Jag har valt 

att göra minnesanteckningar under mina intervjuer. 

 

Men några begrepp att ta hänsyn till i forskningen är reliabilitetsmåttet och validitetsmåttet. När 

man tar upp reliabilitetsmåttet handlar det om vilken trovärdighet intervjumaterial har för läsarna 

av materialet (ibid.: 150). Inom den statistiska forskningen tar man upp att mätresultaten ska visa 

”hög reliabilitet” (Körner m.fl.1989: 15) och med detta menar författarna att mätinstrumentet ska 

visa samma resultat vid upprepade mättillfällen. Validitet handlar om ”en fråga mäter eller 

beskriver det man vill att den ska mäta” (Bell 1993: 90). Det handlar mycket om trovärdighet av 

ens material, när man använder sig av dessa mått, tolkar jag det som. Jag är medveten om att 

svaren jag har fått i både enkätundersökningen och i intervjusituationerna får tolkas subjektivt då 

populationen inte varit stor i studien. Jag kan heller inte generalisera svaren att gälla en större 

grupp av elever, lärare eller arbetsgivare. Detta hade i sådant fall krävts, dels en större 

undersökning med flera svaranden, vilket hade inneburit mer resurser i form av merkostnader för 

enkätutskick d.v.s. högre frimärks- och kuvertkostnader och dels en längre planerings- och 

svarstid. Det som har framkommit i enkätundersökningen är, att alla elever som svarat, har svarat 
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på alla frågorna. Det uppfattar jag som att de svarande inte har haft svårigheter med att förstå 

frågorna i sig. 

 

De insamlade svaren från enkätundersökningen och från intervjuerna har sammanställts i 

undersökningsdelen, först var för sig. Här har de viktigaste frågorna tagits upp som knyter an till 

de aktuella frågeställningarna i uppsatsens syfte. I undersökningens sista del gör jag en jämförelse 

mellan de olika utbildningarna och tar fram likheter och skillnader här, vad som har framkommit i 

de tidigare delarna av undersökningen. 

 

 

TEORETISK RAM 

 

Tidigare forskning 

 

Jag har inspirerats av ett tidigare examensarbete Elevers ansvar och inflytande vilket har skrivits 

av Louise Finck på lärarutbildningen vid Malmö högskola under höstterminen 2005. Hon har i sin 

uppsats  undersökt och fokuserat  på elevers och lärares uppfattningar kring  elevinflytande på 

utbildningen, om dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan lärare och elever. De elever hon valde att 

undersöka var en åldersblandad klass där sexåringar, sjuåringar och åttaåringar gick tillsammans. 

Det visade sig i resultatet att både elever och lärare hade samma uppfattning om vad elevinflytande 

och ansvar innebar för dessa elever. Vidare hade hon ställt sig frågan om lärarnas syn på 

inställning till elevinflytande överensstämde med målen i Lpo -94, vilket hon kom fram till här.  

 

En annat examensarbete vilket jag har funnit vara intressant för min undersökning, är det arbetet 

som Annica Stolt har skrivit. Hon har tagit studie- och yrkesvägledarexamen på lärarutbildningen  

vid Malmö högskola. I hennes examensarbete med rubriken Yrkesutbildningar inom den 

kommunala vuxenutbildningen har hon valt att skriva om vilken betydelse den kommunala 

vuxenutbildningen har för Nässjö kommun. Här har hon valt att intervjua elever som har gått ut en 

restaurangutbildning mellan åren 2002-2005. Studien har visat att utbildningen har betydelse och 

är viktiga för kommunen just för att man som vuxenstuderande ska ha möjlighet att ändra sitt 

yrkesval. 
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Mångfald 

 

Författaren Jonas Frykman tar upp i sin bok Ljusnande framtid (1998) ett synsätt kring individer, 

där han vill se varje elev/individ som en spelare. Han låter de sociala och kulturella bakgrunderna 

stå tillbaka. Han menar att vi redan vet en hel del om detta, om hur de enskilda individerna eller 

grupperna skaffar makt och visar avståndstagande. Orsakerna bakom beteendena hos individerna 

går alltid att göra något åt menar han. 

Han talar om skolan som en scen, som en liknelse av en rituell arena, där uppkomna händelser kan 

vara spel och lekar av olika slag men även även olika spelsituationer (ibid.: 54). Här formas 

individerna känslomässigt till spelare utifrån ett etnologiskt synsätt och de erfarenheter som 

individerna eller tidigare generationer bär med sig blir viktiga för framträdandet på scenen. Men 

det är viktigt att följa de gemensamma spelreglerna som gäller i varje situation (ibid.: 55). Varje 

handlingssituation kräver något utöver, vad som varje individ bär med sig i form av spel. Frykman 

talar här om en fysisk del som är viktig i formandet av eleverna under deras skolår. Han delar upp 

delen på en mikronivå där ”kroppen, klassrummet, skolgården, skolvägen och vad som där 

utspelades” (ibid.: 56) är viktiga utgångspunkter. Det är viktigt att dels se hur spelreglerna 

förändras över tiden i dessa olika miljöer, då även skolans kultur förändras och dels se hur dessa 

olika spel skapar olika individer. Han menar vidare att det kan vara svårt att se in i framtiden hur 

elevernas olika identiteter kommer att se ut. (ibid.: 56) 

 

Jonas Frykman knyter an skolkulturen till Ludwig Wittgensteins tolkning av den att den ”ses som 

en uppsättning av språkliga spel” (ibid.: 61) som kan översättas till olika verktyg. Frykman tar upp 

att kunskapen formar individerna genom att de får insikter om att svaren kan vara många till olika 

problemställningar. (ibid.: 123) Den person, som kan hantera många olika verktyg och vet i vilken 

situation man ska använda dessa, får en frihetskänsla och en självkänsla att klara detta utan 

ångestkänsla förklarar Frykman och hänvisar till vad terapeuten Peter Tatham har sagt. Tathman 

jämför detta med att vara en skicklig hantverkare (ibid.: 123), som fritt kan välja sitt verktyg och 

när denna har använt det, kunna återlägga det på plats igen i verktygslådan. Det är en frihet att 

kunna röra sig fritt på spelplanerna, menar Frykman här. Alla individer har olika identiteter där 

även olika verktyg finns att ta av beroende på vad man vill ha ut av situationen (ibid.: 124). En 

förutsättning här är att varje individ vet när man ska använda dessa verktyg på rätt sätt och vid rätt 
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tidpunkt. Det är övning som gäller här menar Frykman men det är även viktigt att individen 

reflekterar över sin kompetens i de spelen som finns på arenan. (ibid.: 124). Frykman ger ett 

exempel här på att den person som blir duktig i fotboll även kan bli duktig i annan bollsport. Att 

individen har lärt sig en tidigare spelövning innebär sedan att denne med ett kopplat identitets 

”handgrepp” (ibid.: 125) kan förstå den sociala och kulturella helheten. Förståelsen skapas genom 

att man ständigt frågar sig själv hur andra människor har det. Vidare menar Frykman att 

människorna har en fysisk förmåga att kunna sätta sig in i andra människors situationer. Här talar 

han om en empatisk förmåga som ett verktyg hellre än ”en intellektuell förmåga” (ibid.: 125). 

 

I boken Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter diskuterar författaren Pirjo Lahdenperä begreppet 

”invandrarelev eller elev med invandrarbakgrund” (Lahdenperä 2003: 164). Hon finner 

användningen av begreppet diskriminerande och omodernt i samhället idag. Hon vill hellre byta ut 

begreppet mot mångkulturell elev istället. Hon menar att det finns många utlandsfödda personer i 

Sverige och många har även åtminstone någon förälder som är född i annat land än Sverige. 

Tillsammans överstiger dessa 1 miljon personer till antalet här i landet. Därav har vi många 

samhällen och skolor idag som ”är mångkulturella, dvs. en stor del av befolkningen har en annan 

etnisk bakgrund än den svenska” (ibid.: 164), menar Lahdenperä. Vidare diskuterar hon frågan om 

att trots att det finns samhällen med ”mångkulturella individer” så är det inte säkert att dessa 

samhällen ses som mångkulturella och ges denna definition. Det råder oklarhet menar hon vad 

egentligen ett ””mångkulturellt samhälle” innebär” (ibid.: 164). Fortfarande existerar det 

monokulturella och det monolingvistiska landet där den svenska kulturen fortfarande dominerar 

och bredvid finns de olika invandrarkulturerna, menar hon. Det mångkulturella kan existera med 

olika kulturer sida vid sida utan några som helst kontakter mellan dessa. Däremot ser hon gärna att 

det interkulturella begreppet får synliggöras mer vilket hon förklarar står för ”individ- eller 

personinriktat förhållningssätt” (ibid.: 165) och detta ”förutsätter” (ibid.: 165) att individerna i 

samhällena håller kontakt med varandra och visar intresse för varandra. 

Jag beskriver begreppet mer under kommande rubrik. 
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Interkulturell arena 

 

Utgångspunkten för en interkulturell arena är att alla som deltar ska ha ett öppet förhållningssätt 

till varandra och acceptera varandra som man är. För det första måste individen själv få insikt om 

vem den är. Genom att reflektera över detta och bli mer medveten om sig själv leder detta i sin tur 

till att indidviden lättare kan förstå andra människor bättre.  Det handlar om att utveckla en 

”reflexiv” (Lahdenperä 2004: 52), kunskap och ett medvetande på metanivå. Det innebär ”att se 

sig själv utifrån” (ibid.: 52) och bli medveten om detta tillsammans med andra. Det handlar om 

erfarenhetsutbyten med andra människor, där man sedan väljer vilka man vill vara med. (ibid.: 52). 

Alla människor har olika värderingar, vi tänker och tycker olika, menar Maria Borgström. Men 

genom att byta erfarenheter med varandra växer man i olika ”etniska kontexter” (ibid.: 52). Att 

man som individ ställs inför något okänt i möten med andra människor, kan skapa otrygghet, men 

leder ofta till att man måste välja sida och konfrontera det okända. Som individ här lär man sig 

hantera olika situationer och blir bättre på att förstå sig själv. (ibid.: 51) 

 

Ett annat begrepp som teorin tar upp är multietnisk mångfald. Detta begrepp handlar om att 

individen skapar en egen mer ”anpassad” (Borgström & Goldstein-Kyaga 2002: 23) identitet till 

den mer globaliserade världen. Individerna tillhör varken någon etnisk grupp eller nationell grupp 

här, utan det handlar om att man som individ är mer anpassningsbar till den situation man befinner 

sig i (ibid.: 22). Individen har fått en självinsikt om vem den är i olika sammanhang. 

 

Kön 

 

Frykman ser kön som en öppning till olika ”kompetenser” (Frykman 1998: 125) av begreppet 

mångfald. Men det finns en viss risk med att använda typiska manliga och kvinnliga begrepp. 

Risken innebär att den analytiska förmågan försämras. ”Jargongen ersätter insikten” av begreppen 

anser Frykman och det är lätt att dessa begrepp blir ensidiga just för att det handlar om ”så 

moraliskt känsligt område” (ibid.: 190 not 117).  

 

I värdegrundsboken från utbildningsdepartementet tar man upp att ”Gymnasieskolan är 

traditionellt könsuppdelad” (Zackari, Modigh 2000: 20). Med detta menas att eleverna inte träffar 
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varken elever eller lärare av det motsatta könet i klassen. I läroplanerna står att man ska motverka 

detta för att kunna bryta detta traditionella könsmönstret, som även genomsyrar samhället i övrigt. 

(ibid.). 

 

Positiva förväntningar och negativa förväntningar 

 

Författarna i värdegrundprojeket menar att de förväntningar som finns på skolor ”påverkar 

förutsättningarna att utföra det demokratiska uppdraget” (Zackari, Modigh 2000: 23) De menar 

att det är lätt att det skapas traditioner på skolor där föväntningarna blir negativa. Det får till följd 

att skolorna blir uppdelade i ”hög- och lågstatus” (ibid.: 23) skolor, men denna uppdelning kan 

även förekomma mellan olika program i skolorna. Fördomar menar författarna skapas lätt mellan 

statusprogram och de program som saknar detta. Det är vanligt att föräldrar och elever från andra 

program, ”ser ner på eleverna som går på yrkesinriktade program” (ibid.: 23). Vidare menar 

författarna att om inte ledningen, lärarna på skolorna och föräldrarna de vuxna gör något åt dessa 

negativa förväntningar som skapas leder det ofta till ”destruktiva maktstruktuer” (ibid.: 23) och 

risken är att detta flyttas över till den vuxna världen med fortsatta uppbyggda makt- och 

relationsstrukturer (ibid.: 23) som inte stämmer med demokratibegreppet i samhället. Författarna 

menar att för att bryta de negativa förväntingarna så måste eleverna ta ”hjälp av vuxna” (ibid.: 23). 

 

Övergångar 

 

När ungdomarna har slutat skolan och  närmar sig tjugoårsåldern innebär det för dessa människor 

att de ställs ”inför frågan hur vi ska få fotfäste i vuxenvärlden” (Sheehy 1974: 86). Tonårstiden har 

de lämnat bakom sig och en del av ungdomarna vill flytta hemifrån och lämna familjen bakom sig. 

Många yngre vuxna inriktar sig på att känna efter vad de vill göra i livet. Denna mellanperiod från 

den första uppbrottstiden vid 20-årsåldern och fram till nästa uppbrottstid vid 30-årsåldern, handlar 

mycket om att dessa yngre vuxna lär sig känna efter, vad de borde göra och inte göra, för att sedan 

efter fyllda 30 år komma till insikt om vad man verkligen vill med livet som vuxen. Många skapar 

en vision under denna mellanperiod vilket kan ”generera energi, vitalitet och hopp” (ibid.: 86). 

Dessa människor strukturerar sitt liv efter hur de vill att det ska se ut. De utvecklar sin integritet 

och tron på sig själva.  
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I boken Ung i skolan tar Anders Garpelin upp övergångar bland skolungdomar där valen till 

gymnasieprogrammen inte hade något med kamratskap att göra. Här valde eleverna programmen 

utifrån intresse (Garpelin 2003:  381). Här menar han att många valde att bryta upp den trygghet de 

hade i gamla klassen för att verkligen göra ett eget individuellt val. Däremot när han jämförde med 

övergången till högstadiet prioriterade eleverna då att få gå med kompisar istället för intresset för 

studierna. 
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UNDERSÖKNING 

 

Redovisning av enkätundersökning 

 

Jag har valt att i detta avsnitt redovisa de frågor ur enkätundersökningen (se bilaga ) som jag tycker 

anknyter till uppsatsens frågeställningar och syfte. 

 

I undersökningen (se diagram 1) framkom att de totala antalet svarande elever från 

handelsprogrammet var 11 av totalt en klass om 16 elever. Fördelningen mellan könen är 6 

kvinnor och 5 män. Av diagramfiguren nedan framkommer att åldersfördelningen skiljer sig åt 

mellan kvinnorna och männen här. Det är fler kvinnor som är 18 år medan det är fler män som har 

fyllt 19 år. Det är en kvinnlig elev som är äldst och är 20 år. 

Jämför man detta med KY-utbildningen framkommer det av diagrammet att här ingår totalt 14 

deltagare i undersökningen av totalt en klass på 19 elever. Fördelningen i kön i den svarande 

populationen är 14 kvinnor och 1 man. Elevernas åldrar är spridda inom KY-utbildningen från den 

yngsta eleven, som är 22 år till den äldsta som är 40 år. 9 av dessa elever är yngre än 30 år. 

 

 

Diagram 1: Elevernas fördelning utifrån kön, ålder och utbildningsinriktning 
Elevernas antal   
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Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Elevernas ålder 
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I undersökningen framkommer att mer än hälften av eleverna på handelsprogrammet har annan 

etnisk bakgrund än svensk (se diagram 2). Det är relativt jämnt fördelat mellan männen och 

kvinnorna här. På Ky-utbildningen har flera elever ursprungsland Sverige. De är födda här och 

likaså föräldrarna. Dock är det färre kvinnor (5/13), procentuellt sett 4%, från Ky-utbildningen 

som har svarat att de har annan etnisk bakgrund än svensk i förhållande till antalet svarande på 

handelsprogrammet där hälften av de kvinnliga eleverna (3/6*100=50%) har annan etnisk 

bakgrund än ursprungslandet Sverige. 

 

 

 

Diagram 2: 

Är någon av dina föräldrar/vårdnadshavare födda i annat land än Sverige? 
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Det framkommer av diagrammet nedan att båda grupperna tycker att förväntningarna har varit bra 

på utbildningarna. Det framkommer att det är kvinnor som har valt alternativet ”Mycket bra”, 

medan alla männen på utbildningarna valt alternativet ”Bra”. Det är inte någon av eleverna som 

har svarat att de tyckt att utbildningen har varit ”Mindre bra”. 

 

 

 

Diagram 3: Hur har dina förväntningar varit på din utbildning? 
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Av resultatet i diagram 4 visar det sig att samtliga elever på Ky-utbildningen inte har ångrat sitt val 

av utbildning. Däremot har 8 elever totalt från handelsprogrammet svarat att de ångrat sitt val. Det 

är jämt fördelat mellan män och kvinnor. 

 

 

 

 

Diagram 4:  Har du ångrat ditt val av utbildning? 
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I undersökningen framkommer det att majoriteten av eleverna på Ky-utbildningen ser positivt på 

framtiden efter utbildningen. Det är fyra kvinnor som har svarat att de inte vet riktigt. På 

handelsprogrammet är fördelningen jämt mellan antalet elever som har svarat att de ser positivt på 

framtiden som de som har svarat att de inte vet riktigt. Däremot har en kvinnlig elev svarat att 

förväntningarna är negativa efter utbildningen. Se diagram 5. 

 

 

 

 

Diagram 5: Hur ser du på framtiden efter din utbildning? 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Positivt Negativt Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
      

      Enkätsvarsalternativ 
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I diagram 6 nedan visas vad eleverna har tänkt att göra efter avslutad utbildning. De flesta kvinnor 

på handelsprogrammet har svarat att de vill fortsätta studera vidare. Männen har svarat att de 

antingen ska arbeta inom annat område än de har utbildat sig inom, eller att de vill starta eget 

företag. 

När det gäller resultatet på Ky-utbildningen har mer än hälften av de kvinnliga eleverna svarat att 

de vill arbeta inom det område som de är utbildade inom. Övriga elever har valt alternativet att 

starta eget här. 

 

 

 

 

Diagram 6: Vilket av följande val tänker du dig efter din utbildning? 

 

 
Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

A* B** C*** D**** E*****

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

   Enkätsvarsalternativ förklaring se nedan 

A*=  Att arbeta inom det område jag är utbildad inom   

B**=  Att arbeta inom annat område     

C***=  Att studera vidare 

D****=  Att starta eget företag 

E*****= Har inte tänkt över detta ännu 
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I diagram 7 är svaren spridda mellan de olika svarsalternativen. Men det är flest elever, 4 kvinnor 

och 3 män från handelsprogrammet som har svarat att det är ”mycket viktigt” att veta vad man gör 

om tre år. 

 

 

Diagram 7: Hur viktigt är det att veta vad man gör om ”låt säga 3 år”? 

 
Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarslternativ 
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Av resultatet i diagrammet framkommer att de flesta eleverna på de båda utbildningarna tycker att 

det är viktigt att skolan och arbetslivet har bra kontakt. Det framkommer att tre kvinnliga elever 

har tyckt att det inte är viktigt med en kontakt mellan skola och arbetsliv. 3 elever från 

handelprogrammet har svarat att de inte vet. 

 

 

 

Diagram 8: Är det viktigt att skolan och arbetslivet har en bra kontakt? 

 
Antal elever 

0

2

4

6

8

10

Ja Nej Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Enkätsvarsalternativ 
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Av undersökningen framkommer att i stort sett alla elever på de båda inriktningarna tycker att det 

är bra att kunna påverka och välja praktikplats. En manlig elev på handelsprogrammet har valt att 

svara ”Vet ej”. 

 

 

 

 

Diagram 9:  Är det viktigt att som elev kunna påverka möjligheten till val av praktikplats 

under utbildningens gång? 

 

 
Antal elever 

0
2
4
6
8

10
12
14

Ja Nej Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarsalternativ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29



Resultatet nedan visar att de flesta kvinnor tycker det är viktigt att sätta upp mål med sin 

utbildning. Det är något fler män som har svarat alternativet ”Viktigt”. Två kvinnliga elever på Ky-

utbildningen har svarat att det är mindre viktigt att sätta upp mål. 

 

 

 

Diagram 10:  Hur viktigt är det att sätta upp mål med sin utbildning, att man tänker sig 

olika valalternativ, när man avslutar sin nuvarande utbildning? 

 
Antal 

0
1
2
3
4
5
6
7

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Enkätsvarsalternativ 
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Det framkommer av svaren på frågan i diagram 11, att mer än hälften av kvinnorna på Ky-

utbildningen har tyckt att utbildningen har gett nya personliga erfarenheter och kunskaper. Totalt 

har 6 elever valt detta svarsalternativ också. Vidare har 3 kvinnor och 1 man på 

handelsprogrammet och hälften av det totala antalet elever på Ky-utbildningen valt 

svarsalternativet ”personlig utveckling”. 

 

 

Diagram 11:  Vilken betydelse har utbildningen haft för dig personligen? Välj ett av 

alternativen som kan vara av vikt för dig som elev, att bära med sig i framtiden? 

 
Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

7

A* B** C*** D**** E***** F******

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildningen
Man/Ky-utbildningen

    Enkätsvarsalternativ förklaring se nedan 
    A*=  Nya erfarenheter och kunskaper    

    B**=  Nya vänner      

    C***=  Bättre självförtroende 

    D****=  Personlig utveckling 

    E*****= Lust att fortsätta läsa 

    F******= Ingen betydelse alls 
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Resultatet nedan i diagram 12 visar att svaren är spridda på de olika svarsalternativen. Men 

slutsatsen är att de flesta har till övervägande delen svarat att det är viktigt med mångfald i 

samhället. 

 

 

 

Diagram 12: Vilken betydelse har mångfald (flerspråkighet och olika sociala bakgrund etc.) 

för dig i samhället? 

 
Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mycket viktig Viktig Mindre viktig Oviktig

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

       Enkätsvarsalternativ 
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Redovisning av intervjuer  

 

De personer som har blivit intervjuade är två ansvariga lärare för de olika 

utbildningsinriktningarna, en ansvarig rektor för Ky-utbildningen och två butikschefer. Dessa 

butikschefer ser jag som kommande arbetsgivare i framtiden. Butikschef 1 intervjuade jag först 

och butikschef 2 var den sista jag intervjuade. Båda representerar detaljhandeln men butikschef 2 

har en mer specialiserad inriktning på varor i sin butik, där det krävs professionell utbildning bland 

viss personal. 

 

Hur ser ni på mångfald? 

 

Läraren på Ky-utbildningen tycker att det är viktigt med frågor kring mångfald.  I utbildningen har 

de en naturlig kontakt med olika kulturer, då eleverna har olika bakgrund. Det är berikande anser 

läraren. I praktikfallen som eleverna arbetar med under utbildningen, menar läraren, att det 

återkommer fall som eleverna ska lösa utifrån ett mångfaldsperspektiv t.ex. kan det handla om att 

”lösa problem på jobb”. Vidare tar läraren upp att ”Vi har föreläsare som kommer från 

antidiskrimineringsbyrån som tar upp antidiskrimineringslagar för eleverna”. Läraren berättar 

vidare att ”Det är bra med mångfald” och något som man har inom Ky-utbildningen är 

praktikveckor som kallas för LIA och står för ”Lärande i arbetslivet”. Läraren menar här att ”LIA 

hjälper till att komma ut på praktik för eleverna som får visa vad de går för”. 

 

Den ansvariga rektorn för Centrum vux menar att ”det finns en generell vision” här i Haninge 

kommun ”att Centrum Vux med Ky-utbildningen är till för alla”. Invånarna här i Haninge, enligt 

denne, ”är naturligt för oss”. Det tyder på att utbildningen är en tillgång för Haninge kommun, om 

jag tolkar det som rektorn säger. Jag fortsätter under intervjun att ställa en följdfråga till rektorn, 

som jag finner av intresse att få svar på och få bättre förståelse kring: ”Varför är det fler kvinnor 

som går Ky-utbildningen tror du?” Den ansvarige rektorn menar här att det finns en strävan att det 

ska vara lika många kvinnor som män som söker utbildningen. Det visar sig att det är svårt att 

uppnå jämn könsfördelning, ”det går inte när det inte är män som söker”, menar rektorn. Att 

utbildningen inte är lika attraktiv för män som för kvinnor framkommer i det rektorn säger.  
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Läraren på  handelsprogrammet uttrycker sig vidare om mångfaldsbegreppet och säger att: ”För 

mig innebär begreppet ett postivt laddat ord”. Det handlar om olika grupper av elever från många 

olika kulturer, menar läraren och detta ”berikar med mixer av idéer”. Men, berättar läraren, 

begreppet kan också ses som ett problem, då man inte förstår kulturskillnaderna. Läraren verkar se 

mångfaldsbegreppet som något positivt, men tillägger att om man inte har denna förförståelse för 

olika kulturella bakgrunder kan det lätt uppstå konflikter.  

 

När jag intervjuade Butikschef 1 och ställde frågan om mångfald svarade denne att: ”Jag tycker att 

det är bra mix att ha mångfald”. Butikschefen berättar att förhållandet inte är så i den här butiken 

men i tidigare butik som denne har arbetat var det mer mångfald. Butikschefen har en generell 

inställning att det är viktigt att ha personal med olika kulturella bakgrunder, men i praktiken, i den 

butiken denne ansvarar för nu gäller inte detta. I den andra intervjun med den andra butikschefen 

löd svaret på min fråga att det är viktigt att ha mångfald, menar butikschefen, men här ”ser jag att 

språket inte brister” för ”dialogen mellan kunden och personalen är viktig hos oss”. Det tyder på 

att butikschefen tycker det är viktigt att kunna det svenska språket men att även uppförandet mot 

kunderna är viktigt. Ur elevperspektiv fick jag svaret: ”Det är en intressant diskussion som vi tagit 

upp med dagis” säger eleven. ”Vi är alla olika” Det är synd tycker eleven att vissa ”försvenskar 

sina namn för att passa in i samhället och att det vi svenskar gör är rätt med oskrivna regler”. 

Eleven menar här, att trots att vi har olika bakgrunder ska vi anpassas till ett och samma system i 

samhället, för att inte vara olika någon annan. 

 

På vilket sätt motiverar ni eleverna och möter dem i deras egna förväntningar på utbildningen? 

 

Läraren på Ky-utbildningen besvarar frågan om hur denne motiverar och möter elevernas 

förväntningar på utbildningen, genom att svara att eleverna är ”motiverade när de kommer”. De får 

göra en förväntansenkät i början av utbildningen som följs upp av en till enkät i slutet av 

utbildningen, där de i ord sammanfattar hur de tycker utbildningen har varit för dem. Lärarna har 

möten i grupper med eleverna hela tiden vilket motiverar eleverna i deras utbildning och detta, 

berättar läraren, ”påverkar innehållet t.ex. gästföreläsare” vilka som eleverna kan tänkas vilja bjuda 

in. När olika gästföreläsare bjuds in förklarar läraren leder det till att utbildningen växer, jag citerar 
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”den lever” menar läraren. Innehållet i föreläsningarna förändras från år till år, berättar läraren. 

Nytt för i år var ”textilkunskap” som eleverna hade efterfrågat berättar läraren. 

 

Läraren på handelsprogrammet berättar att ”jag brukar fråga eleverna vad de vill lära sig i detta 

ämne”. Ofta är det så, tycker läraren, att det som eleverna vill lära sig stämmer överens med vad 

läraren själv vill lära eleverna. Läraren menar, att det är viktigt att ha goda relationer med eleverna 

som lärare för att ”motivera eleverna”. Det är tydligt här att läraren vill skapa goda relationer, 

genom att fånga upp intresset hos eleverna och fråga dem vad de tycker är viktigt att lära sig. 

 

De frågor som jag har ställt till eleven under telefonintervjun har handlat om vilka förväntningar 

eleven har haft på innehållet i utbildningen, om dessa förväntningar har förändrats under 

utbildningens gång samt om eleven ångrat sitt val av utbildning. När det gäller innehållet av 

utbildningen har eleven svarat att ”Jag har fått inblick i ekonomiska tankesätten detta har mognat 

under utbildningen”. Eleven menar här att det är de ekonomiska delarna och synsätten som har 

mognat under kursens gång. Eleven berättar att under andra året ”har jag vetat mer vad jag ville ha 

ut av utbildningen”. ”Vi äldre i gruppen i klassen har mer uppsatta mål och vill ha mer ut av 

utbildningen”, tycker eleven. På något sätt vill eleven framhäva att erfarenheten mognar med tiden 

och att det blir lättare att sätta upp mål ju äldre man blir.  

 

Eleven menar vidare att utbildningen för denne ”har lovat mer i information än den har gett”. Här 

menar eleven att eftersom de själva fick söka praktikplatser, så gjorde detta, att denne blev 

tveksam till utbildningen. Men eftersom eleven har haft planer på att starta eget företag har 

utbildningen ändock gett mer av personlig och säker utveckling, trots att praktiken inte gett så 

mycket, menar eleven. Att utbildningen har lett till mer personlig utveckling hos eleven förklarar 

eleven genom att ”Det är som vi i klassen har stöttat och pratat med varandra tillsammans” och 

detta har lett till menar eleven att planerna på att bli egen kommer att kunna genomföras. 

 

Har skolan kontakt med arbetslivet och hur sker den kontakten? 

 

När jag ställer frågan om skolan har någon kontakt med arbetslivet och hur denna kontakten 

fungerar, berättar läraren på Ky-utbildningen, att gästföreläsare från olika branscher utvecklar 
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utbildningen också och detta ”leder till att vi får nya arbetsplatser” (jag tolkar det som 

praktikplatser). Jag ställer här en följdfråga till läraren: ”Hur följer ni upp eleverna på 

praktikplatserna?” ”Vi följer upp eleverna ute på praktikplatserna genom återkommande besök” 

berättar läraren. 

 

När jag intervjuar läraren på handelsprogrammet och frågar om det finns någon kontakt med 

arbetslivet och hur den i sådant fall fungerar förklarar läraren att det finns ett s.k. programråd med 

involverade lärare och företagare. Dessa har dels en formell kontakt med varandra men även 

informella möten som skapar goda relationer mellan skolan och arbetslivet, framförallt när det 

gäller kontakter med elever, som ska ut på praktik, berättar läraren. 

 

Butikschef 1 berättar, att denne samarbetar med gymnasieskolor och att detta innebär att butiken 

tar emot praktikplatser kontinuerligt. ”Samarbetet fungerar jättebra och klockrent”, menar denne. 

Den andra butikschefen svarar på min fråga att de inte har den möjligheten, att ta emot och ordna 

praktikplats åt elever från skolan. ”Det själper mer än hjälper” p.g.a. att det är en bransch som har 

”mycket delegation på vad som man inte får göra utan speciell utbildning”. 

 

Under intervjun med eleven ställde jag frågan om praktiken hade påverkat dennes planer för 

framtiden. Eleven svarade att ”Praktiken har inte påverkat mig till någon fördel jag har haft andra 

typer av praktikplatser än ren butik”. Det här tyder på att eleven inte fått ut mycket av sin 

praktiktid och hade denne istället fått mer inblick i hur det är att driva butik hade detta i sådant fall 

gett mer erfarenhet och stämt mer överens med dennes mål att öppna egen butik. 

 

Vilka förväntningar har ni på  ungdomar/vuxna som söker arbete hos er?  

 

Frågan om vilka förväntningar som butikscheferna har på de sökande framkommer här. Butikchef  

1 menar att generellt är det en stor efterfrågan på att få arbeta inom denna typen av bransch. 

”Tanken är att sökande ska gå via hemsidan”, säger denne,  men det är inte alltid så, berättar 

butikschefen. Det händer att sökande kan få arbete ändå direkt här. ”Tidigare erfarenheter är ett 

plus” för de som söker arbete här. ”Det är gratis”, menar butikschefen, att det har med sig denna 

erfarenhet. Men att jobba i butik handlar mycket om att kunna ”jobba med kunder”, berättar 
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butikschefen. Butikschef 1 menar att kriterierna är att inställningen hos de sökande ska vara riktig 

till att arbeta i butik med kunderna och ”ärlighet och punktlighet är viktiga kriterier också”, menar 

butiksansvarige. Butikschef 2 berättar att det är viktigt att de nyanställda är ”service minded” och 

”visar fram fötterna”. Här är det inte något krav på tidigare erfarenhet men kontakten med kunder 

är viktigt. 

 

Jag fortsätter i intervjun med butikschef 1 och ställer en följdfråga i samband med den första mer 

övergripande frågan:Ser ni något hinder att anställa nyutbildade elever/vuxna som nyligen har 

avslutat en utbildning? Butikschef 1 svarar ”att en ung och hungrig elev går före” men ”vi har 

vissa ramar att följa i branschen” och ”känner vi inte att det är rätt läge till 95% klockrent” så leder 

det inte till vare sig praktikplats eller arbete. Butikschef 2 berättar att det är viktigt att de 

nyanställda är ”service minded” och ”visar fram fötterna”. Här är det inte något krav på tidigare 

erfarenhet men kontakten med kunder är viktig. 

 

Hur ser du på övergången att sluta utbildningen och göra något annat? 

 

När det gäller övergångar berättar eleven att planerna inom det närmaste året är att planera att 

starta eget företag, ”att starta butik”, säger denne. Jag frågar om dessa planer fanns innan 

utbildningen och det berättar eleven att ”drömmarna fanns då”. När jag ställer frågan om det är 

viktigt att veta vad man gör om tre år, så tycker eleven att det är viktigt att ha planer likaså ”mål i 

livet”, menar denne. Eleven förklarar att det är ”roligare att ha dessa mål”. 

 

Vilken betydelse har utbildningen för Haninge kommun? 

 

På frågan om vilken betydelse utbildningen har för kommunen svarar läraren på Ky-utbildningen, 

att ha närhet till utbildning, tror läraren, har betydelse och ”många har familj när de pluggar”, 

menar läraren, och de vill helst ha utbildningsplatsen i närheten, där de bor, berättar denne. Den 

ansvariga rektorn för Ky-utbildningen på Centrum Vux berättar att utbildningen har ett nationellt 

intag och den ”får inte starta om det inte finns behov av den”, menar denne. Men även om det är 

fler sökande till denna utbildning, berättar rektorn, är det förutbestämt hur många som får gå 

utbildningen. Det finns en ledningsgrupp inom Ky-organisationen som bestämmer behovet utifrån 
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efterfrågan från arbetsgivarna inom branschen. ”Vi här på (Centrumvux) är utbildningssamordnare 

av Ky-utbildningen och den är inte lättorganiserad”, säger den ansvariga rektorn, och menar att de 

inte med säkerhet vet hur situationen ser ut för nästa år med utbildningen, om behovet finns eller 

inte. Rektorn ser vidare det som en självklarhet att ubildningen finns här i Haninge kommun, dels 

ur en ekonomisk synvinkel och dels för närheten till utbildningen och med detta menar den 

ansvariga, att det är lätt att ta sig hit med pendel för elever. 

 

När jag ställer denna frågan om vilken betydelse utbildningen har för kommunen så svarar läraren 

på handelsprogrammet att den har ”stor” betydelse, menar han. Läraren berättar att det är en stor 

fördel med att ha programråd som ökar samarbetet mellan skola och arbetsliv. Det är även en stor 

fördel för eleverna här på utbildningen. ”När de sköter sig på praktiken får de sommarjobb”, menar 

läraren. 

 

En jämförelse mellan de olika utbildningarna 

 

Det som har framkommit i resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna sammanställs här 

och jämförs mellan de olika utbildningarna. Det som är intressant att se är, om det förekommer 

skillnader mellan de olika klasserna utifrån faktorerna kön, ålder, etnicitet och 

utbildningsinriktning. Skiljer sig förväntningarna på utbildningen åt mellan eleverna, hur ser deras 

framtidsplaner ut, vilka val har eleverna tänkt sig efter övergången från skolans värld till 

vuxenlivet alternativt arbetslivet. Det som vidare är intressant att se, är om framtidsplanerna och de 

valen eleverna tänkt göra, skiljer sig åt mellan klasserna. Dessutom om man ser till de ansvariga 

för utbildningarna och de möjliga framtida arbetsgivarna, hur möter de elevernas förväntningar 

här. Det är även intresseväckande att undersöka hur personerna i undersökningen uppfattar 

begreppet mångfald och om detta skiljer sig åt mellan dem. 

 

Klassernas fördelning efter kön, ålder, etnicitet och utbildningsinriktning 

 

Det framkommer i undersökningen att handelsprogrammet har en jämnare könsfördelning i 

förhållande till Ky-utbildningen. På Ky-utbildningen är majoriteten kvinnor. Det är endast en 

manlig elev här som har svarat i enkätundersökningen. Den ansvariga rektorn för utbildningen 
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menar, att det inte är lätt att göra något åt könsfördelningen, då det saknas manliga sökande till Ky-

utbildningen.  

 

När det gäller elevernas ålder varierar den mellan utbildningarna. Eleverna på handelsprogrammet 

har alla blivit myndiga men det är ingen större åldersspridning här. Förklaringen till detta är 

troligtvis, att handelsprogrammet är ett treårigt gymnasialt program, där eleverna börjar studera när 

de är fyllda 16 år. Det är fler kvinnor här, som är 18 år medan männen har hunnit fylla 19 år. Det 

finns dock en kvinnlig elev som är 20 år gammal. Däremot ser man en större åldersspridning på 

Ky-utbildningen. Här varierar elevernas ålder mellan 22 år och 40 år. 5 av eleverna har nått 30 

årsåldern. Det finns en manlig elev, som är 27 år gammal i undersökningen. Det framkommer av 

resultatet i enkätundersökningen i diagram 1, att en yngre grupp av elever i Ky-klassen är sex till 

antalet och är fördelade på, en elev som är 22 år, 2 elever på 23 år, en elev på 24 år samt 2 elever 

på 25 år. Det tyder på att det finns en gruppering av äldre och yngre elever i klassen, vilket även 

bekräftas av den intervjuade eleven på Ky-utbildningen. Eleven talar om ”Vi äldre i gruppen...” (se 

Bilaga 2, Intervju nr 6) och menar att dem är mer mogna att sätta upp mål i livet än de yngre 

eleverna i klassen. 

 

Den etniska bakgrunden skiljer sig åt mellan eleverna på handelsprogrammet och på Ky-

utbildningen. Resultatet av undersökningen visar att flera elever på handelsprogrammet har 

föräldrar som är födda i annat land än Sverige, i jämförelse med eleverna på Ky-utbildningen. Här 

är det flera av elevernas föräldrar som är födda i Sverige. Det är endast 5 elever i Ky-klassen som 

har svarat, att de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. Det framgår vidare av 

diagrammet under fråga två i bilaga 1, att 7 av eleverna på handelsprogrammet är födda och 

uppvuxna i Haninge kommun. När man jämför detta med eleverna på Ky-utbildningen, är det bara 

en elev som är uppvuxen i Haninge kommun, enligt nämnda bilaga. I skolplanen för Haninge 

kommun talar man generellt om mångfald, som en vision och syftar på att kommunen har 

invånare, med olika kulturella bakgrunder. Denna vision talar även ansvarig rektor på Ky-

utbildningen om och menar att utbildningen är till för alla invånare inom kommunen. I 

verkligheten stämmer inte detta då eleverna på Ky-utbildningen, kommer från andra kommuner än 

Haninge, vilket framgår av resultatet från enkätundersökningen. Under intervjuns gång med 

ansvarig rektor och lärare för Ky-utbildningen framkommer det ytterligare att utbildningen har ett 
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riksintag som kontrolleras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och där kommunen är 

samordnare av själva utbildningen. 

 

Elevernas förväntningar på utbildning och praktikplatser 

 

Resultaten av enkätundersökningen visar att eleverna på både handelsprogrammet och Ky-

utbildningen har haft samma förväntningar på utbildningarna. De flesta har svarat att de är nöjda 

och tycker att utbildningarna har varit bra i det stora hela. Däremot skiljer sig svaren åt på frågan 

om eleverna har ångrat sina val av utbildning. I diagram 4 visar resultatet av undersökningen att 8 

elever på handelsprogrammet har svarat, att de har ångrat sitt val av utbildning, medan bara 1 elev 

har ångrat sitt val på Ky-utbildningen. Den eleven som intervjuades på Ky-utbildningen berättar att 

de ekonomiska begreppen har mognat under studie tiden. Eleven nämner vidare, att under det sista 

året kom denne till insikt om, vad som var viktigt med utbildningen. Dock tvekade eleven, när 

denne fick höra att eleverna själva skulle ordna praktikplatserna på utbildningen. Detta bekräftas 

även på Ky-utbildningens egen hemsida att eleverna själva får knyta kontakter via mässor 

[http://detaljhandel.nu]. På handelsprogrammet däremot ges eleverna möjligheter till praktikplatser 

p.g.a. att skolan har avtal med vissa arbetsgivare genom s.k. programråd. Det har visserligen 

betydelse för eleverna, att kunna påverka sina val av praktikplatser, vilket framkommer av 

resultatet i undersökningen i diagram 9. En skillnad här är, att trots att eleverna på 

handelsprogrammet blir tilldelade praktikplatser vill de ändå kunna påverka var de hamnar 

någonstans. På frågan om eleverna tycker att det är bra om skolan och arbetslivet samarbetar, visar 

det sig att nästan samtliga elever på de båda utbildningarn, samtycker till detta.  

 

Elevernas framtidsplaner och övergångar från skolvärlden till vuxenvärlden 

 

I enkätundersökningen visar resultatet att eleverna på Ky-utbildningen ser mer positivt på 

framtiden än eleverna på handelsprogrammet. Bara 4 elever från Ky-utbildningen har svarat ”Vet 

ej”, vilket framkommer av diagram 5. Hälften av eleverna på handelsprogrammet har svarat att de 

inte riktigt vet något om sina framtidsplaner medan en kvinnlig elev här har svarat att denne ser 

negativt på framtiden. Det framkommer vidare att eleverna på handelsprogrammet i större 

utsträckning vill arbeta inom annat område än de har utbildat sig inom. 3 av de kvinnliga eleverna 
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vill studera vidare medan de flesta manliga eleverna vill starta eget företag. Majoriteten av Ky-

eleverna har svarat att de vill arbeta inom det område som de har utbildat sig inom och fem elever 

här vill starta eget. En stor skillnad här är, att trots att eleverna på handelsprogrammet ser mindre 

positivt på framtiden än Ky-eleverna, visar resultaten av undersökningen, att mer än hälften av 

eleverna på handelsprogrammet finner det ”Mycket viktigt” att sätta upp mål med sin utbildning. 

Vidare tänker de sig olika valalternativ efter avslutad utbildning. Medan hälften av eleverna på Ky-

utbildningen, anser att det är viktigt att sätta upp mål med utbildningen. Undersökningen visar att 

eleverna är mer målmedvetna på handelsprogrammet än på Ky-utbildningen. I diagram 7 bekräftas 

detta, då mer än hälften av handelsprogrammets elever har svarat att de finner det viktigt att veta 

vad de gör om exempelvis 3 år. Det är inte lika viktigt för Ky-eleverna. Men den intervjuade Ky-

eleven tyckte som eleverna på handelsprogrammet och menade att de äldre eleverna i Ky-klassen 

var mer målmedvetna och mogna än de yngre i klassen. Detta skiljer sig dock från vad övriga 

elever i klassen på Ky-utbildningen hade valt att svara i enkätundersökningen. 

 

När man jämför svaren i undersökningen på frågan, om vilken personlig betydelse de olika 

utbildningarna har för eleverna, väljer hälften av eleverna på de båda utbildningarna 

svarsalternativet, som innebär nya erfarenheter och kunskaper. Resultatet visar i diagram 11, att 4 

av 5 manliga elever och 2 kvinnliga elever på handelsprogrammet väljer detta alternativ. Ett annat 

svarsalternativ som övriga elever väljer, är betydelsen av personlig utveckling. En kvinnlig elev på 

Ky-utbildningen valde alternativet bättre självförtroende medan en annan kvinnlig elev på 

handelsprogrammet inte tyckte att utbildningen hade någon betydelse alls. I elevintervjun 

framkommer det, att eleven hade planer på att starta eget redan innan utbildningen startade. Men i 

början var planerna bara i en drömvärld för eleven. Eleven tycker att det är viktigt att ha planer i 

livet och menar att det blir roligare då. 

 

Lärarnas och framtida  arbetsgivares  förväntningar på eleverna 

 

Det framkommer en tydlig skillnad hos lärarna på de olika utbildnigsinriktningarna, hur de 

bemöter eleverna i deras förväntningar. Läraren på handelsprogrammet möter sina elever genom 

att fråga eleverna vad som verkar intressant inom det ämnesområdet, vilket de tillsammans 

planerar att gå igenom. Här talar läraren om vikten av att skapa goda relationer med eleverna och 
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menar att det handlar om att kunna motivera eleverna. Underförstått att har man inte goda 

relationer kan man inte mötas på ett bra sätt. Läraren på Ky-utbildningen menar, att eleverna, när 

de kommer och påbörjar sin Ky-utbildning, redan är motiverade. Eleverna får här i störrre 

utsträckning och detta bekräftas även av eleven i intervjun, ordna kontakter med praktikplatser, 

men även knyta egna kontakter via olika mässor inom detaljbranschen. Läraren fokuserar mer på 

innehållet av utbildningen, än på förhållandet mellan mellan elev och lärare och menar vidare att 

det är via intressanta och speciellt inbjudna gästföreläsare, som utbildningen växer. Det är ofta 

eleverna, menar läraren, som kommer med förslag till gästföreläsare. 

 

När det gäller de framtida arbetsgivarna har de olika syn på sökande, vilket till största delen kan 

bero på att de tillhör olika branscher, där butikschef 2 tillhör en bransch, som kräver formell 

utbildning med striktare regler för de anställda. Butikschef 2 fokuserar mer på den språkliga biten 

och menar, att det är viktigt att kund och personal kan förstå varandra språkligt. Butikschef 1 ser 

gärna att de sökande har erfarenhet av branschen och kan hantera kunder på rätt sätt, men även 

ärlighet och att komma i tid hos de anställda premieras. Denne menar vidare att det ska vara 

”klockrent” att passa in för tjänsten. Butiken har avtal med bl.a. två gymnasieskolor och detta 

innebär,  att de tar emot praktikplatser kontinuerligt, vilket fungerar bra, berättar butikschefen. 

Butikschef 2 menar att tidigare erfarenhet inte har stor betydelse för sökande till tjänster där, om 

man ska arbeta administrativt med kunderna i butik. Det krävs annars särskild utbildning för övrig 

personal då man har delegation på vad som får göras för tjänsterna. Det är framförallt en av 

orsakerna att butiken inte kan ta emot elever på praktikplatser där,  förklarar butikschefen.   

 

Synen på mångfald bland elever, ansvariga lärare, ansvarig rektor och framtida arbetsgivare 

 

Det visar sig att synen på mångfald inte skiljer sig åt mellan eleverna på de olika utbildningarna. 

De flesta har till övervägande del svarat i undersökningen, att mångfald har betydelse i form av 

flerspråkighet och olika sociala bakgrunder. Endast 3 elever på Ky-utbildningen och 1 elev på 

handelsprogrammet har svarat, att mångfald inte har någon betydelse för dem. I elevintervjun på 

Ky-utbildningen framhäver denne att alla är olika och menar att man inte ska behöva försvenska 

sig, för att passa in i samhället. 
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Den ansvariga rektorn för Ky-utbildningen menar att i den generella visionen i Haninge kommun 

är alla invånare välkomna oavsett bakgrund och detta bekräftas även i skolplanen här. Den 

ansvariga läraren för Ky-utbildningen talar om att eleverna möter praktikfall som ska lösas i 

undervisningen, vilka kan handla om bl.a. anställda med olika kulturella bakgrunder. Det händer 

även att de på utbildningen får besök av personal från antidiskrimineringsbyrån och som talar om 

berörda lagar inom området, berättar den ansvariga läraren under intervjun. Läraren på 

handelsprogrammet ser mångfaldsbegreppet som ett positivt laddat ord och menar, att det är 

berikande med elever med olika kulturella bakgrunder. Men läraren berättar även att det kan 

innebära problem om man inte förstår skillnader i kulturer. 

 

Butikschef 1 har en övergripande inställning att det är bra med personal med olika kulturella 

bakgrunder men tillägger att fallet inte är sådant i den butiken där denne arbetar nu. Men 

butikschefen berättar att förhållandet var det i en tidigare butik som denne var anställd i. 

Butikschef 2 antyder att det är viktigt med mångfald men betonar att språket inte få förstöra 

kontakten med kunderna och poängterar att dialogen är viktig mellan kunden och personalen. 

 

DISKUSSION 

 

Jag kommer i detta avsnitt knyta an den teoretiska ramen och jämföra den med resultaten från 

enkätundersökningen och intervjuerna. De viktigaste frågeställningarna som ligger till grund för 

detta är: 

. Vilka förväntningar har eleverna på de båda utbildningarna och skiljer sig dessa åt utifrån bl.a. 

  faktorer som kön, ålder, etnicitet och utbildningsinriktning? 

. Vilka förväntningar har ansvariga lärare och framtida arbetsgivare på eleverna? 

. Vilka framtida val har eleverna tänkt sig efter övergången från skolans värld till vuxenlivet och 

  skiljer sig svaren åt mellan dessa elever? 

. Hur ser de tillfrågade i undersökningen på mångfaldsbegreppet och vilken betydelse har de olika 

  utbildningarna  för Haninge kommun? 
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Mångfald 

 

Jag tolkar begreppet mångfald som ett vitt begrepp vilket är beroende på i vilken situation man 

befinner sig i. Det jag menar här, är att rör man sig inom den teoretiska begreppsvärlden i 

litteraturen, kan det för en läsare kännas obekant med många nya och svåranvändbara begrepp.  

Men jag anser att det är viktigt att belysa begreppen och koppla det till den empiriska 

undersökningen. 

 

Teoretikerna talar här om mångfald utifrån olika synsätt. Pirjo Lahdenperä (2004) talar både om 

mångkulturella samhällen, vilket hon menar existerar bredvid varandra men även om 

interkulturella samhällen, vilket hon hellre föredrar. Inom den interkulturella arenan existerar ett 

öppnare förhållningssätt mot varandra, där allas åsikter accepteras. Detta passar in på den 

beskrivningen, som läraren på handelsprogrammet gav kring begreppet mångfald ovan i den 

empiriska delen, där läraren menar att det handlar mycket, om att skapa bra relationer med 

eleverna och att kunna samarbeta med dem, oavsett olika kulturella bakgrunder hos var och en. 

Lahdenperä talar om det öppna förhållningssättet och menar att alla måste utgå från att det finns 

olikheter på den arena man befinner sig, menar Lahdenperä. Maria Borgström talar om den 

multietniska mångfalden och menar att individen är anpassningsbar till den situation den befinner 

sig i och får då mer självinsikt om vem den är. Eleven på Ky-utbildningen, som blev intervjuad 

menade, att man inte ska behöva ändra sitt namn, bara för att passa in i det svenska samhället. 

 

 Jonas Frykman (1998) ser eleverna som spelare. Han är inte intresserad av social och kulturell 

bakgrund, för det menar han, vet vi redan mycket om. Frykman är mer intresserad av hur 

eleverna/individerna beter sig. Han jämför skolan med en scen och förklarar att det spel som sker 

här kan formas i olika situationer. Dock tar han upp här, att individerna utvecklas emotionellt 

beroende på erfarenheter från tidigare släktled. Här säger han emot sig själv, anser jag, då han först 

inte var intresserad av varken kulturell eller social bakgrund. Läraren på handelsprogrammet 

däremot ansåg att det var berikande med olika kulturella bakgrunder och såg mångfaldsbegreppet 

som ett positivt begrepp här. 
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I enkätundersökningen fick eleverna svara på frågan vilken betydelse begreppet mångfald har för 

dem i samhället med syfte på flerspråkighet och olika sociala bakgrunder. De flesta av eleverna 

svarade att betydelsen av mångfald är viktig och 5 av eleverna svarade att betydelsen var ”Mycket 

viktig”. 4 av eleverna tyckte att mångfald var mindre viktigt. Lärarna upplevde det som naturligt 

att det finns många kulturer bland eleverna. Men det framkom vidare i intervjuerna att lärarna såg 

mångfald utifrån olika synsätt. Det är det som Borgström kommer in på och talar om 

anpassningsbara situationer inom den multietniska mångfalden. Den ansvariga läraren på Ky-

utbildningen fokuserade på mångfald utifrån innehållet i kurserna. Läraren förklarade utifrån sitt 

synsätt på mångfald att eleverna på Ky-utbildningen fick dels lösa praktikfall i undervisningen, 

vilka handlade om mångfaldsbegreppet och dels fick eleverna information från 

antidiskrimineringsbyrån, om hur de kan lösa problem och även få veta vilka diskrimineringsregler 

som gäller. Läraren på handelsprogrammet såg mångfald som ett positivt begrepp och menade att 

detta är berikande med elever med olika kulturella bakgrunder. Läraren nämnde också att 

begreppet kan ibland innebära problem för en som inte förstår kulturskillnaderna. Butikschef 2 såg 

ett språkligt problem med mångfald och menade att språket inte får brista i bemötandet med 

kunder i butiken. Butikschefen motiverade detta genom att förklara att de flesta anställda i butiken 

har en speciell utbildning och måste följa de regler som gäller inom branschen. Lahdenperä och 

Borgström menar att när man som individ lär sig förstå olika etniska kontexter kan man lättare lära 

sig hantera dessa situationer som är okända. Inom den multietniska mångfalden menar Borgström, 

att individerna inte tillhör någon etnisk eller nationell grupp, utan det handlar om att individen mer 

lär känna sig  själv i olika situationer. 

  

När det gäller etnicitetsfrågan i enkätundersökningen har den gett en förförståelse om elevernas 

olika bakgrund hur många av deras föräldrar,  som har vuxit upp i Sverige eller i annat land. Att 

bara fråga om kön ger inte så mycket bakgrundsfakta heller, anser jag, men i kombination med 

flera variabler blir undersökningen mer intressant och mer bred. I undersökningen framkom att 

totalt 7 elever på handelsprogrammet hade föräldrar födda i annat land är Sverige. På Ky-

utbildningen var det 5 kvinnor som hade annat ursprungsland än Sverige. Mina egna tolkningar här 

är att inom Haninge kommun bor många människor med olika nationaliteter och många yngre 

ungdomar på gymnasiet bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Man väljer oftast närmaste 

skola där man bor. Det är generellt närhetsprincipen som gäller, av den erfarenhet jag har fått av 
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elever under min praktikperiod. Skolplanen i Haninge belyser också vikten av mångfald, som jag 

tog upp i min inledning av uppsatsen. Lahdenperä (2004) menar att vi faktiskt har mer än en 

miljon människor i Sverige som just har någon förälder som är född i något annat land. 

 

Inom teorin ser Lahdenperä att ordet invandrarelev ska bytas ut p.g.a. att det känns förlegat och är 

på ett sätt diskriminerande i dagens samhälle. Det låter bättre, menar hon att säga mångkulturell 

elev. Det håller jag också med henne om, men istället för att peka ut att du är en svensk elev och 

du är en mångkulturell elev, känns det mer rätt att säga att vi alla är olika och att du som individ 

har dessa egenskaper eller har dessa värderingar istället. Det är det som Borgström kommer in på 

och menar att varken den nationella eller etniska gruppen har betydelse utan individen anpassar sig 

till en mer globaliserad värld. Hon kommer fram till den multietniska mångfalden i stället, vilket 

även jag kan tycka passar in i dagens samhälle. 

 

Frykman (1998) kommer in på kön och ser detta som ett öppet begrepp och kopplar det till 

mångfald, där han menar att detta visar på olika skickligheter hos individerna med olika kön. Men 

att använda sig av denna uppdelning i manliga och kvinnliga begrepp, menar han, kan försämra 

analysen. Jag anser att man inte ska kategorisera allt utifrån manliga och kvinnliga egenskaper. Det 

finns förstås andra egenskaper att göra detta utifrån. Men i mitt sammanhang när jag har gjort en 

enkätundersökning har jag tyckt att variabeln kön har varit relevant att använda som variabel i 

kombination med andra variabler som utbildningsinriktning exempelvis. Arbetet skulle bli mer 

tidskrävande om man skulle undersöka variabeln ursprungsland och jämföra detta med andra 

variabler. Det framkommer i metodböcker att man frågar ofta efter kön när man gör  

enkätundersökningar.  

  

I resultatet av enkätundersökningen framkom att majoriteten av eleverna på Ky-utbildningen var 

kvinnor. På handelsprogrammet var fördelningen mellan könen jämnare. En förklaring till denna 

fördelning på Ky-utbildningen, som ansvarig rektor gav, var att det är färre manliga sökande till 

Ky-utbildningen och det är svårt att påverka detta, menade denne. Det som jag kan tycka verka 

märkligt här är, att ubildningen i sig ska leda fram till att man ska kunna utveckla och driva en 

verksamhet själv, men av svaren framkom det att eleverna i mindre utsträckning ville starta eget 

utan de var nöjda med att få arbete inom det område, som de hade utbildats inom. Men den 
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kvinnliga eleven på Ky-utbildningen hade planer på att starta eget företag. På handelsprogrammet 

framkom det att fler manliga ville starta eget. 

 

Förväntningar på utbildningarna 

 

Inom teorin talar Jonas Frykman (1998) om en frihetskänsla hos individerna på spelplanerna, där 

dessa befinner sig. Jag tolkar det som att han menar skolvärlden. Vidare talar han om att eleverna 

har olika identiteter och olika verktyg att använda sig av på spelpanen. Men det är viktigt att 

reflektera över sin kompetens.  

 

I resultatet av enkätundersökningen framkom, att eleverna tyckte att förväntningarna på de båda 

utbildningarna hade varit bra och till och med några tyckte ”Mycket bra”. Det var inte någon som 

valde alternativet ”Mindre bra”. Jag tolkar det som om eleverna har varit nöjda med sina 

förväntningar här. Om det motsatta hade gällt att eleverna hade negativa förväntningar, menar 

författarna Gunilla Zackari och Fredrik Modigh till värdegrundsboken, hade lösningen varit att ta 

hjälp av vuxna personer. Här kan jag tycka, att när man har fyllt 18 år, är man myndig och få stå 

för sina handlingar själv.  

 

Det som skilde sig i resultatet mellan eleverna och som kan tyckas vara viktigt att uppmärksamma, 

var att 8 elever på handelsprogrammet hade svarat att de ångrat sitt val av utbildning. Någon 

djupare förståelse kring detta har jag inte kunnat motivera, då jag uppfattade att det inte fanns 

någon i denna klassen, som ville ställa upp på en intervju. Det framkom vidare i resultatet av 

enkätundersökningen, att många elever på handelsprogrammet antingen ville studera vidare elller 

arbeta inom annat område, än de hade utbildat sig inom. Här verkade eleverna på Ky-utbildningen 

vara mer nöjda med valet av utbildningsinriktning. Den ansvariga läraren på Ky-utbildningen 

menade att eleverna var motiverade redan när de började studera där. Dock framkom det att den 

kvinnliga eleven, som intervjuades på denna utbildning, var av en annan åsikt. Det visade sig att 

hon hade ångrat sitt val av utbildningsinriktning p.g.a. som hon uttryckte det, att utbildningen ”har 

lovat mer i information än den har gett”. Detta tolkar jag som subjektivt. Det är inte något som jag 

kan generalisera på hela gruppen, men utifrån ett elevperspektiv är det trovärdigt. 
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I intervjuerna med de båda lärarna på de olika inriktningarna visade det sig att svaren skilde sig åt, 

när det gällde hur de möter sina elever i deras förväntningar. Läraren på Ky-utbildningen 

förklarade, att eleverna är motiverade när de börjar utbildningen och att de dessutom får fylla i 

förväntansenkäter i början av utbildningen. Läraren på handelsprogrammet berättade, att denne 

frågar vad eleverna är intresserade av att lära sig och på detta sätt upprätthålls en god relation, 

menade läraren.   

 

Frykman (1998) tar upp två delar, som är viktiga för utveckling av individen. Den ena är att 

individen reflekterar över sin kompetens och den andra delen för att få kompetens måste man öva, 

menar han. När man jämför svaren i enkätundersökningen om hur eleverna hade upplevt sina 

utbildningar personligen, visade sig att nya erfarenheter och kunskaper samt personlig utveckling 

har haft stor betydelse i elevernas val. Vidare har majoriteten av eleverna tyckt att det har varit 

viktigt att kunna påverka valen av praktikplatser, även om det inte i praktiken varit möjligt. 

Eleverna på handelsprogrammet verkade inte ha lika stor frihet att kunna välja egna praktikplatser, 

då programrådet skötte dessa kontakter. På Ky-utbildningen handlade det mycket om att skapa 

egna kontakter via bl.a. mässor. 

 

Förväntningar på framtiden och  vuxenvärlden  

 

Författaren Gail Sheehy (1974) menar, att många yngre vuxna vill känna sig för vad de vill med 

livet och hon ser perioden mellan 20 år och 30 år, som en mellanperiod inför kommande s.k. 

”uppbrottstid vid 30-årsåldern”, kallar hon det. Efter denna period kommer man som vuxen till 

insikt vad man vill göra med livet, menar hon. 

 

I  enkätundersökningen framkom att de flesta eleverna på Ky-utbildningen hade svarat, att de ser 

positivt på framtiden. Jag tolkar detta som att dessa elever, är dels äldre och dels har de mer 

erfarenhet av vuxenlivet, eftersom de inte kommer direkt från skolbänken, utan många har arbetat 

tidigare. Läraren berättade under intervjun att eleverna är väldigt motiverade när de börjar 

utbildningen. I teorin ger Sheehy sin förklaring till detta och menar att de äldre vuxna har mer 

insikt om livet. Eleven på Ky-utbildningen, som blev intervjuad,  tyckte att de äldre i klassen var 

mer mogna. På handelsprogrammet hade bara halva klassen svarat att de ser posititivt på 
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framtiden. Det fanns en elev som såg framtiden som negativ, medan resten hade svarat, att de inte 

visste något om framtiden. I teorin tar Zackari och Modigh upp, att det lätt kan skapas negativa 

förväntningar hos elever på skolor. I vissa fall, menar de, kan det vara svårt att bryta detta mönster. 

Men, enligt Zackari och Modigh, har de vuxna i skolorna, bl.a. ledning, lärare och föräldrar, ett 

ansvar här, att hjälpa dessa elever.  

 

Det framkommer vidare av resultatet i enkätundersökningen att de flesta eleverna på Ky-

utbildningen vill arbeta inom det området, som de har utbildat sig inom. Här skiljer sig svaren åt 

mellan de olika inriktningarna. Det är fler elever på handelsprogrammet som valt att svara, att de 

antingen vill studera vidare, arbeta inom annat området eller starta eget. Det är fler kvinnor här 

som vill studera vidare, medan de flesta männen på handelsprogrammet valt att starta eget. Vidare 

framkommer att majoriteten av eleverna på handelsprogrammet har svarat, att det är mycket viktigt 

att veta vad man gör om tre år, medan de flesta på Ky-utbildningen tyckt att detta är mindre 

viktigt. Men när jag sammanställer och överblickar svaren på de olika frågorna framkommer en 

skillnad i svaren mellan eleverna på de olika utbildningarna. Det visar sig att, trots att eleverna på 

handelsprogrammet har sett mindre positivt på framtiden i förhållande till Ky-eleverna, har de 

istället tyckt, att det är viktigare att sätta upp mål med sin utbildning och att de tänker sig olika 

alternativ efter utbildningen. Medan Ky-eleverna är mer nöjda med sina val av utbildning och 

tänker arbeta inom det område de har utbildat sig inom. En förklaring i teorin här är, att som 

Sheehy menar, när man blir äldre kommer man till insikt mer, om vad man vill göra. I 

elevintervjun med Ky-eleven framkom det ur dennes perspektiv, att det är viktigt att ha mål i livet. 

Elevens mål att starta eget hade först varit på ett drömstadie, men kommer nu att kunna bli 

verklighet, när möjligheten till detta dök upp för eleven. Jag tolkar detta som att eleven har haft ett 

mer långsiktigt mål som har blivit verklighet och där utbildningen hjälpt eleven att komma till 

insikt mer vad det innebär ekonomiskt att starta eget företag.  

 

Koppling skola och arbetsliv  

 

Det har visat sig i både enkätundersökningen och i intervjuerna att de svarande har velat 

upprätthålla en bra kontakt mellan skolan och arbetslivet. I intervjuerna framkommer att det redan 

finns kontaktnät, där man både formellt och informellt möts. På handelsprogrammet har man 
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programråd, där både skola och arbetsgivare har kontakt och man följer upp praktikplatser genom 

detta. Inom Ky-utbildningen bjuder man in olika intressanta gästföreläsare som ger eleverna mer 

kunskap. Vidare menar butikschef 1 att samarbetet med skolan fungerar bra, medan butikschef 2 

inte tar emot några elever på praktik. Butikschef 2 förklarar att det krävs mer specialutbildning för 

de anställda där, i dennes butik och menar vidare att språket inte får brista mellan kund och 

personal. 

 

I teorin jämför Frykman skolan med en spelarena, där olika händelser symboliserar olika 

spelsituationer. Individerna menar han, växer dels emotionellt och dels genom att de bär med sig 

tidigare erfarenheter på denna spelarena. Men han anser att det är viktigt att följa de spelregler som 

gäller på arenan, men att dessa förändras med tiden i takt med att skolans kultur förändras. 

Vidare förklarar han att individer, som kan lära sig hantera olika spelsituationer får en frihetskänsla 

och en självkänsla. Jag kan se att hans teori även passar in i arbetslivet. Det är viktigt att eleverna 

anpassar sig till livet utanför skolan och bär med sig tidigare erfarenheter till nya situationer. Jag 

ser här att kopplingen mellan skola och arbetslivet är viktiga för eleverna och att de genom 

praktiken kan få lära sig en del av de spelregler som gäller i arbetslivet. 

  

Utbildningarnas betydelse för Haninge kommun 

 

När jag jämför svaren i mina intervjuer kring frågorna, om vilken betydelse dessa två inriktningar 

har för Haninge kommun stämmer detta väl överens med vad tidigare forskare Annica Stolt 

kommit fram till i sitt examensarbete. Att båda inriktningarna har betydelse. I  Annica Stolts 

examensarbete handlade det enbart om den kommunala vuxenutbildningen med inriktning mot 

restaurang. Lärararen på Ky-utbildningen menar att med utbildningen och nya elever, växer 

utbildningen hela tiden. Den ansvariga rektorn menar att behovet av Ky-utbildningen är stor nu, då 

branschen växer. Närheten till utbildningarna är också en viktig faktor främst för eleverna på 

handelsprogrammet.  Många av eleverna här är uppväxta i kommunen och de väljer därför oftast 

den närmaste skolan i närheten där de bor, tolkar jag detta som. 
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Övergångar 

 

I teoridelen tar Anders Garpelin (2003) upp att skolungdomarna ställs inför olika val och 

övergångar i skolans värld. Det visade sig i hans forskning att eleverna själva hade valt sina 

gymnasieprogram individuellt. De hade lämnat den trygga gruppen för att mer fokusera på sina 

egna val. Yngre elever valde hellre att följa sina klasskamrater, menar Garpelin i sin forskning. I 

enkätundersökningen framkom det att majoriteten av eleverna på de båda inriktningarna, svarade 

att de tyckte, att det är viktigt att tänka sig olika valmöjligheter efter avslutad utbildning. Detta 

tolkar jag som att eleverna finner ett intresse i att planera sin övergång från skolans värld till 

vuxenlivet.  

 

I teorin ger Sheehy sin förklaring på övergångar, att ungdomarna vill lämna tonåren bakom sig och  

för att sedan känna efter mellan 20-årsåldern och 30-årsåldern vad de kan tänkas göra därefter. Det 

är först efter 30-årsåldern, enligt henne, som man kan komma till en personlig insikt vad man vill 

göra i livet. Jag kan inte hålla med henne där, att man måste vänta så länge. Jag tror att det finns 

många som har drömmar innan den åldern och också förverkligar dessa innan 30-årsåldern. Att 

starta eget var ett mål som många hade valt vilket framkommer i enkätundersökningen, även bland 

de yngre eleverna på handelsprogrammet. Naturligtvis går det inte att generalisera svaren här, men 

att tolka detta subjektivt är möjligt, tycker jag. Det framkom vidare i enkätundersökningen att 

eleverna på handelsprogrammet verkade mer målmedvetna på ett sätt, eftersom de ansåg dels att 

det var viktigt att sätta upp mål efter sin utbildning i form av olika val och dels tyckte dem att det 

var viktigare än Ky-eleverna, att veta vad man gör om tre år. När jag ställde frågan till eleven, som 

jag intervjuade på Ky-utbildningen, om det är viktigt att veta vad man gör om tre år svarade 

eleven, att det är viktigt att ha planer likaså ”mål i livet”. Jag tolkar henne som, att planer kan man 

ha, men det är inte säkert att dessa förverkligas. Däremot om man sätter upp ett mål verkar det mer 

uppnåeligt och troligt att genomföra. Jag kan avslutningsvis se en viss skillnad här och tolkar 

situationen annorlunda, utifrån de olika utbildningarna. Jag ser det som om Ky-eleverna är mer på 

vägen mot någonting i livet och är nöjda ändå, medan eleverna på handelsprogrammet vill nå sina 

mål direkt, för att detta är mer viktigt för dem. 
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SLUTORD 

 

Det finns förväntningar om hur livet skulle kunna se ut hos varje individ, tror jag, men vi har alla 

olika möjligheter till att förverkliga detta. En del lyckas med att förverkliga sina mål och andra 

nöjer sig ändå. Jag tolkar det som att målen är individuella och ser olika ut. Men det är viktigt att 

respektera varandra med de olikheter vi har. Därför är det viktigt med mångfald och speciellt 

interkulturell sådan, där olikheterna accepteras av alla på en gemensam arena. Naturligtvis är det 

först och främst viktigt att utgå ifrån sig själv och tänka vilka val man helst vill göra i livet. 

 

Jag tror dessutom att det är viktigt med en stark koppling mellan skolans värld och arbetslivet, 

vilket gör det möjligt för eleverna att träda in i samhället och vuxenlivet på ett bra sätt. Att som 

elev få prova på och praktisera redan i skolan, det man har tänkt sig hålla på med i framtiden är en 

stor en möjlighet. Därför tycker jag att yrkesinriktade linjer är viktiga att de finns och att de kan 

skapa bra förutsättningar för eleverna. För framtida uppsatsskrivare kan det vara intressant att 

undersöka skolors behov av praktikplatser ute på företag i hemkommunerna och hur man stärker 

samarbetet här på bästa sätt. 
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BILAGOR 
 

 

BILAGA 1 

 

 

Resultat hela enkätundersökningen 

 

Handelsprogrammet:    Ky-utbildning 

Deltagare: 11 elever     Deltagare 14 

Totalt:        16 elever     Totalt:   18 

Svarsfrekvens: 11/16= 69%    Svarsfrekvens:14/18=78% 

 

Fråga 1  Kön/Ålder/Antal 

 

Handelsprogrammet     Ky-utbildning 

Man:   5     1 

Kvinna: 6     13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55



Diagramfigurer: 

 

Fråga 1  Hur elevernas fördelning på kön, ålder och utbildningsinriktning visas mellan de 

båda utbildningsinriktningarna? 

 

Elevernas antal      

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Elevernas ålder  

   

 

 

Fråga 2 Är du född och uppvuxen i Haninge kommun? 

 

Antal elever      

0

2

4

6

8

10

12

Ja Nej

Kvinna/Handelprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
    Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 3 Är någon av dina föräldrar/vårdnadshavare födda i annat land än Sverige? 

 

Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ja Nej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

       Enkätsvarsalternativ 

 

 

Fråga 4 Hur många år har dina föräldrar/vårdnadshavare gått i skolan? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

7

<6 år 6-10 år >10år

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

             

   Skolgång i antal år 
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Fråga 5       Hur ser din familjesituation ut idag? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

A* B** C*** D**** E*****

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 

          Enkätsvarsalternativ 

förklaring se nedan 

A*=  Hemmaboende hos föräldrar/vårdnadshavare 

 B**=  Bor ensam 

 C***=  Ensamstående förälder med barn 

 D****= Sammanboende eller gift med barn 

 E*****= Sammanboende eller gift utan barn (tryckfel enkät) 
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Fråga 6  Hur har dina förväntningar varit på din utbildning? 

Antal elever 

0

2

4

6

8

10

Mycket bra Bra Mindre bra

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
       Enkätsvarsalternativ   

    

 

 

Fråga 7   Har du själv gjort ditt val av utbildning? 

 

Antal elever 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Ja Nej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
     Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 8 Endast om Nej svar i Fråga 7 

Enkätsvar saknas här 

 

Fråga 9  Har du ångrat ditt val av utbildning? 

 

Antal elever 

0

2

4

6

8

10

12

Ja Nej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
         Enkätsvarsalternativ 

 

Fråga 10  Förväntningar på framtiden efter utbildningen 

 

Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Positivt Negativt Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
     Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 11 Vilka val förväntar sig eleverna göra efter utbildningen? 

 

Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

A* B** C*** D**** E*****

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 Enkätsvarsalternativ förklaring se nedan 

A*=  Att arbeta inom det område jag är utbildad inom   

B**=  Att arbeta inom annat område      

C***=  Att studera vidare 

D****= Att starta eget företag 

E*****= Har inte tänkt över detta ännu 

 

 

Fråga 12 Hur viktigt är det att veta vad man gör om ”låt säga 3 år”? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 13 Har dina förväntningar på utbildningen förändrats under utbildningens gång? 

 

Antal elever 

0

2

4

6

8

10

12

Ja Nej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Enkätsvarsalternativ 

 

Fråga 14 Har du under utbildningens gång påverkats av andra som har gjort att ditt val av 

framtida valmöjligheter (se fråga 11) har förändrats? 

 

Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ja Nej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 15 Om du svarat Ja i fråga 14 vilka har i sådant fall påverkat dina framtida val? 

 

Antal elever 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

A* B** C*** D**** E***** F******

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 
Enkätsvarsalternativ förklaring se nedan 

 A*=  Kompisar        

 B**=  Lärare        

 C***=  Övrig personal på skolan 

 D****= Föräldrar/Vårdnadshavare/Släktingar 

 E*****= Arbetsgivare på praktikplatser 

 F******= Övriga 
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Fråga 16  Hur viktig har kontakten med arbetsgivare under praktikperioder varit för dig 

som elev under utbildningens gång? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

Mycket viktig Viktig Mindre viktig Oviktig

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarsalternativ 

 

 

Fråga 17 Är det viktigt att skolan och arbetslivet har en bra kontakt? 

 

Antal elever 

0

2

4

6

8

10

Ja Nej Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

         Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 18  Är det viktigt att som elev kunna påverka möjligheten till val av praktikplats 

under utbildningens gång? 

 

Antal elever 

0
2
4
6
8

10
12
14

Ja Nej Vet ej

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

        Enkätsvarsalternativ 

 

 

Fråga 19  Hur viktigt är det att sätta upp mål med sin utbildning, att man tänker sig olika 

valalternativ, när man avslutar sin nuvarande utbildning? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

7

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

             

      Enkätsvarsalternativ 
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Fråga 20  Vilken betydelse har utbildningen haft för dig personligen? Välj ett av alternativen 

som kan vara av vikt för dig som elev, att bära med sig i framtiden? 

 

Antal elever 

0

1

2

3

4

5

6

7

A* B** C*** D**** E***** F******

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildningen
Man/Ky-utbildningen

 

 

Enkätsvarsalternativ förklaring se nedan 

 A*=  Nya erfarenheter och kunskaper     

 B**=  Nya vänner        

 C***=  Bättre självförtroende 

 D****= Personlig utveckling 

 E*****= Lust att fortsätta läsa 

 F******= Ingen betydelse alls 
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Fråga 21 (Fråga 4 var dubbel i enkätundersökningen men får här nytt nummer) 

Vilken betydelse har mångfald (flerspråkighet och olika sociala bakgrund etc.) för dig i 

samhället? 

 

Antal elever 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt

Kvinna/Handelsprogrammet
Man/Handelsprogrammet
Kvinna/Ky-utbildning
Man/Ky-utbildning

 

        

   Enkätsvarsalternativ 
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BILAGA 2 

 

Några djupintervjuer 

 

 

 

Lärarintervju 1 Ky-utbildning, Centrum Vux, den 7 maj 2007  
 

Fråga 1 Hur ser du på mångfald? 

Läraren tycker att det är viktigt med frågor kring mångfald.  I utbildningen har de en naturlig 

kontakt med olika kulturer, då eleverna har olika bakgrund. Det är berikande anser läraren. 

I praktikfallen återkommer det fall som eleverna ska lösa utifrån ett mångfaldsperspektiv t.ex. kan 

det handla om att ”lösa problem på jobb”. 

”Vi har föreläsare som kommer från antidiskrimineringsbyrån som tar upp 

antidiskrimineringslagar för eleverna”. 

”Det är bra med mångfald” och något som man har inom Ky-utbildningen är praktikveckor som 

kallas för LIA och står för ”Lärande i arbetslivet”. Läraren menar här att ”LIA hjälper till att 

komma ut på praktik för eleverna som får visa vad de går för”. 

 

I intervjun tar jag upp frågan om hur de motiverar eleverna och möter dem i deras förväntningar 

på utbildningen. 

Läraren berättar att eleverna är ”motiverade när de kommer”. De får göra en förväntansenkät i 

början av utbildningen som följs upp av en till enkät i slutet av utbildningen där de i ord 

sammanfattar hur de tycker utbildningen har varit för dem. Lärarna har möten i grupper med 

eleverna hela tiden vilket motiverar eleverna i deras utbildning och detta, berättar läraren, 

”påverkar innehållet t.ex. gästföreläsare” vilka som eleverna kan tänkas vilja bjuda in. När olika 

gästföreläsare bjuds in förklarar läraren leder det till att utbildningen växer, jag citerar ”den lever” 

menar läraren. Innehållet i föreläsningarna förändras från år till år, berättar läraren. Nytt för i år var 

”textilkunskap” som eleverna hade efterfrågat berättar läraren. 
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Fortsättning i intervjun med fråga 3:: 

(Jag ställer frågan) Hur sker kontakten med arbetslivet? 

Läraren berättar att gästföreläsare från olika branscher utvecklar utbildningen också och detta 

”leder till att vi får nya arbetsplatser” (jag tolkar det som praktikplatser).  

Hur följer ni upp eleverna på praktikplatserna? 

”Vi följer upp eleverna ute på praktikplatserna genom återkommande besök” berättar läraren. 

 

Jag fortsätter med att ställa fråga 2 i bilaga 3. 

Läraren berättar att ”de följer upp eleverna som har slutat på utbildningen ett tag”. ”Ett tag pratade 

vi om återträffar” att vi lärare skulle ordna detta med tidigare elever men det har inte blivit av 

ännu. ”Det är inte så ofta som eleverna kontaktar oss” efter att de har slutat ”det händer ibland”, 

enligt läraren. ”Vissa som gått ut kan vara handledare på praktikplatser” berättar läraren vidare. 

 

Jag inflikar under intervjun och ställer frågan till läraren, om det händer att det hoppar av elever 

från denna utbildning?  

Läraren berättar att det har hänt att det varit någon elev som har hoppat av för att det inte har varit 

dennes förstahandsval. ”De som annars hoppar av får jobb” eller ”en del elever hoppar av för att de 

ska ha barn” tillägger läraren. 

 

Hur kommer det sig att det är mest kvinnor på denna utbildningen? 

Läraren svarar att inom detaljhandeln handlar det mycket om ”mode, inredning och 

dagligvaruhandel” vilket läraren menar kan vara ett större intresse för just kvinnor att söka sig hit 

eftersom många kvinnor har det som intresse. 

 

Händer det att eleverna kommer till er lärare och frågar om råd vad de kan tänkas välja att inrikta 

sig på efter examen? 

Läraren menar att dessa elever ”de vet oftast vad de vill” när de slutar på utbildningen. Någon 

gång händer det att lärarna ger tips åt eleverna att söka vissa kontakter ute i arbetslivet men inte så 

ofta, menar lärarna.  

Många elever, enligt läraren kommer underfund med vad de vill under praktiken. 
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Jag ställer frågan till läraren om det är det bra för Haninge kommun att utbildningen finns här? 

Närhet till utbildning tror läraren har betydelse och ”många har familj när de pluggar” menar 

läraren och de vill helst ha utbildningsplatsen nära då. 

 

Avslutningsvis ställer jag frågan till läraren: 

Hur ser du på framtiden med utbildningen? 

Läraren svarar att det dyker upp en del konkurrenter inom denna typ av utbildning men samtidigt 

växer branschen likaså konjunkturen. 

 

 

 

Intervju nr 2  med ansvarig rektor för Ky-utbildningen, den 7 maj 2007 
 

Fråga  1 Hur ser du på mångfald? 

 

Den ansvarige menar ”det finns en generell vision” här i Haninge kommun ”att Centrum Vux med 

Ky-utbildningen är till för alla”. Invånarna här i Haninge, enligt ansvarig för utbildningen, ”är 

naturligt för oss”. 

 

Jag fortsätter under intervjun att ställa en följdfråga till rektorn, som jag finner av intresse att få 

svar på och få bättre förståelse kring: 

”Varför är det fler kvinnor som går Ky-utbildningen, tror du?” 

Den ansvarige rektorn menar här att det finns en strävan att det ska vara lika många kvinnor som 

män som söker utbildningen. Det visar sig att det är svårt att uppnå jämn könsfördelning, ”det går 

inte när det inte är män som söker”, menar rektorn. 

 

Jag frågar vidare:  

”Vilken betydelse har utbildningen för Haninge kommun?” 

Den ansvarige berättar att Ky-utbildnignen har ett nationellt intag och den ”får inte starta om det 

inte finns behov av den”. Men även om det är fler sökande till denna utbildning berättar den 

ansvarige är det förutbestämt hur många som får gå utbildningen. Det finns en ledningsgrupp inom 
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Ky-organisationen som bestämmer behovet  utifrån efterfrågan från arbetsgivarna inom branschen. 

(Ky-utbildningen med dess organisation styrs av en statlig Ky-myndighet och inte av kommunen) 

”Vi här på (Centrumvux) är utbildningssamordnare av Ky-utbildningen och den är inte 

lättorganiserad” och med detta menar den ansvarige, att de inte med säkerhet vet hur situationen 

ser ut för nästa år med utbildningen, om behovet finns eller inte. 

Den ansvarige ser vidare det som en självklarhet att ubildningen finns här i Haninge kommun, dels 

ur en ekonomisk synvinkel och dels för närheten till utbildningen och med detta menar den 

ansvarige att det är lätt att ta sig hit med pendel för elever. 

 

Lärarintervju 2 Handelsprogrammet den 15 maj 2007 
 

Fråga 1  Hur ser du på mångfald? 

 

”För mig innebär begreppet ett positivt laddat ord”. Det handlar om olika grupper av elever från 

många olika kulturer, menar läraren och detta ”berikar med mixer av idéer”. Men berättar läraren 

begreppet kan också ses som ett problem då man inte förstår kulturskillnaderna. 

 

Fråga 2  När du lämnar en klass följer du upp hur det går för dessa elever ute i ex. arbetslivet? 

Det händer att elever kommer och hälsar på och”oftast är det elever som det gått bra för” berättar 

läraren. 

 

Fråga 3  Hur sker kontakten med arbetslivet? 

Inom handelsprogrammet finns ett s.k. programråd med involverade lärare och företagare vilka har 

dels en formell kontakt med varandra men även informella möten som skapar goda relationer 

mellan skolan och arbetslivet framförallt när det gäller kontakter med elever som ska ut på praktik 

berättar läraren. 

 

Fråga 4  På vilket sätt motiverar du eleverna och möter dem i deras förväntningar på utbildningen? 

Läraren berättar att ”jag brukar fråga eleverna vad de vill lära sig i detta ämne”. Ofta är det så 

tycker läraren att det som eleverna vill lära sig stämmer över vad läraren själv vill. Han menar att 

det är viktigt att ha goda relationer med eleverna som lärare för att ”motivera eleverna”. 
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Fråga 5  Vilken betydelse har utbildningen för Haninge kommun? 

När jag ställer denna frågan om vilken betydelse utbildningen har för kommunen så svarar läraren 

att den har ”stor” betydelse. Läraren berättar att det är en stor fördel med att ha programråd som 

ökar samarbetet mellan skola och arbetsliv. Det är även en stor fördel för eleverna här på 

utbildningen. ”När de sköter sig på praktiken får de sommarjobb”, menar läraren. 

 

Fråga 6 Händer det att arbetsgivare kontaktar skolan? 

Det händer att företagare ringer till utbildningen och ställer exempelvis frågor om det finns någon 

elev som kan tänkas vara intresserad av att få jobb hos dem. Läraren berättar att de har en 

kontakperson här på utbildningen,  som sköter denna typen av kontakter utåt mot företagen. 

 

 

Intervju nr 4 Butikschef 1  den 9 maj 2007, Haninge köpcentrum 

 

Fråga 1   Hur ser du på mångfald? 
”Jag tycker att det är bra mix att ha mångfald”. Butikschefen berättar att förhållandet inte är så i 

den här butiken men i tidigare butik som denne har arbetat var det mer mångfald. 

 

Jag ställer vidare frågan hur rekryteringsprocessen går till. Vilken bakgrund vill ni helst se att de 

sökande ska ha? 

Butikschefen menar att generellt är det en stor efterfrågan på att få arbeta inom denna typen av 

bransch. ”Tanken är att sökande ska gå via hemsidan” men det är inte alltid så berättar 

butikschefen. Det händer att sökande kan få arbete ändå direkt här. 

”Tidigare erfarenheter är ett plus” för de som söker arbete här. ”Det är gratis” menar butikschefen 

att det har med sig denna erfarenhet. Men att jobba i butik handlar mycket om att kunna ”jobba 

med kunder” berättar butikschefen. 

 

När jag ställer frågan om butikschefen har kontakt med skolvärlden och hur sker i sådant fall detta 

samarbete? 

Butikschefen berättar att denne samarbetar med gymnasieskolor och att 
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Detta innebär att butiken tar emot praktikplatser kontinuerligt. ”Samarbetet fungerar jättebra och 

klockrent”. 

 

Ser ni något hinder att anställa nyutbildade elever från en utbildning? 

Butikschefen menar ”att en ung och hungrig elev går före” men ”vi har vissa ramar att följa i 

branschen” och ”känner vi inte att det är rätt läge till 95% klockrent” så leder det inte till vare sig 

praktikplats eller arbete. 

 

Den slutliga frågan jag ställer är : 

Vilka förväntningar har butikschefen på dessa ungdomar som söker? 

Butikschefen menar att kriterierna är att inställningen hos de sökande ska vara riktig till att arbeta i 

butik med kunderna och ”ärlighet och punktlighet är viktiga kriterier också” menar 

butiksansvarige. 

 

 

Intervju nr 5 Butikschef 2 den  10 maj 2007, Haninge köpcentrum 

 

Fråga 1    Hur ser du på mångfald? 
Det är viktigt att ha mångfald menar butikschefen men här ”ser jag att språket inte brister” för 

”dialogen mellan kunden och personalen är viktig hos oss”.  

 

Jag ställer frågan om de tar emot praktikplatser här: 

Butikschefen menar att de inte har den möjligheten. ”Det själper mer än hjälper” pga att det är en 

bransch som har ”mycket delegation på vad som man inte får göra utan speciell utbildning”. 

 

De som ni dock anställer vilka förväntningar har ni på dessa? 

Butikschefen berättar att det är viktigt att de nyanställda är ”service minded” och ”visar fram 

fötterna”. Här är det inte något krav på tidigare erfarenhet men kontakten med kunder är viktig. 
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Intervju nr 6 Djup intervju, telefonintervju med elev på Ky-utbildning, den 15 maj 2007 

Fördjupning kring enkätundersökning 

 

Hur ser du på övergången att sluta utbildningen och göra något annat? 

Eleven berättar att planerna inom det närmaste halvåret är att planera att starta eget företag ”att 

starta en butik”. 

  

Jag ställer frågan till eleven om dessa planer fanns innan utbildningen: 

Eleven berättar att ”drömmarna fanns då”. 

 

Vilka förväntningar har du haft på innehållet i utbildningen? 

”Jag har fått inblick i ekonomiska tankesätten detta har mognat under utbildningen”.  

 

Har praktiken påverkat dina framtida planer? 

”Praktiken har inte påverkat mig till någon fördel jag har haft andra typer av praktikplatser än ren 

butik” berättar hon. 

 

Jag ställer frågan om eleven ångrat sitt val av utbildning? 

Eleven menar att utbildningen för henne har ”lovat mer i information än den har gett”.  Att de 

själva fick söka praktikplatser blev eleven tveksam till. Men eftersom eleven har haft planer att 

starta eget så har utbildningen ändock gett mer av personlig och säker utveckling trots att praktiken 

inte gett så mycket. 

 

När jag ställer frågan om det är viktigt att veta vad man gör om 3 år så tycker eleven att det är 

viktigt att ha planer likaså ”mål i livet”. Det berättar eleven är ”roligare att ha dessa mål. 

 

Hur ser du på mångfalden i samhället? 

”Det är en intressant diskussion som vi tagit upp med dagis” säger eleven. ”Vi är alla olika” Det  är 

synd tycker eleven att vissa ”försvenskar sina namn för att passa in i samhället och att det vi 

svenskar gör är rätt med oskrivna regler”. 
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Har dina förväntningar förändrats under utbildningens gång? 

Eleven berättar att under andra året ”har jag vetat mer vad jag ville ha ut av utbildningen”. ”Vi 

äldre i gruppen i klassen har mer uppsatta mål och vill ha mer ut av utbildningen” tycker eleven. 

Utbildningen berättar eleven har lett till mer personlig utveckling för eleven. ”Det är som vi i 

klassen har stöttat och pratat med varandra tillsammans” och detta har lett till menar eleven att 

planerna på att bli egen kommer att genomföras. 
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BILAGA 3 

 
Enkätundersökning med frågeformulär 

  

 

Jag är: 

  

¤ Man 

 

¤ Kvinna 

 

Ålder_________ 

 

2.  Är du född och uppvuxen i Haninge kommun? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

 

 

3. Är någon av eller båda av dina föräldrar/vårdnadshavare födda i annat land än Sverige? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

 

 

 

 

 76



4. Vilken betydelse har mångfald (flerspråkighet och olika sociala bakgrund etc.) för dig i 

samhället? 

 

¤ Mycket viktigt 

¤ Viktigt 

¤ Mindre viktigt 

¤ Oviktigt 

 

 

 

4. Hur många år har dina föräldrar/vårdnadshavare gått i skolan? 

 

¤ Mindre än 6 år 

¤ 6-10 år 

¤ Mer än 10 år 

 

 

5. Hur ser din familjesituation ut idag? 

 

¤ Är hemmaboende hos föräldrar/vårdnadshavare 

¤ Bor ensam 

¤ Ensamstående förälder med barn 

¤ Sammanboende eller gift och har barn 

¤ Sammanboende eller gift och har barn 

 

6. Hur har dina förväntningar varit på din utbildning? 

 

¤ Mycket bra 

¤ Bra 

¤ Mindre bra 
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7. Har du själv gjort ditt val av utbildning? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej    

 

 

8. Om ditt svar på fråga 7 är Nej, vilka i din omgivning har påverkat dig? 

 

¤ Kompisar 

¤ Lärare 

¤ Övrig personal på skolan som t.ex. studievägledare 

¤ Föräldrar/Vårdnadshavare/Släktingar 

      ¤ Arbetsgivare på praktikplatser 

¤ Övriga 

 

9. Har du ångrat ditt val av utbildning? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

 

10. Hur ser du på framtiden efter din utbildning? 

 

¤ Positivt 

¤ Negativt  

¤ Vet ej 
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11. Vilket av följande val tänker du dig efter din utbildning? 

 

¤ Att arbeta inom det området jag är utbildad inom 

¤ Att arbeta inom annat område 

¤ Att studera vidare 

¤ Att starta eget företag 

      ¤ Har inte tänkt över detta ännu 

 

 

12. Hur viktigt är det för dig att veta att om ”låt säga 3 år” gör jag detta? 

 

¤ Mycket viktigt 

¤ Viktigt 

¤ Mindre viktigt 

¤ Oviktigt 

 

 

13. Har dina förväntningar på utbildningen förändrats under utbildningens gång? 

 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 
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14. Har du under utbildningens gång påverkats av andra som har gjort att ditt val av 

framtida valmöjligheter (se fråga 11) har förändrats. 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

 

 

15. Om du svarat Ja på fråga 14 vilka har i sådant fall påverkat dina framtida val? 

 

¤ Kompisar 

¤ Lärare 

¤ Övrig personal på skolan 

¤ Föräldrar/Vårdnadshavare/Släktingar 

¤ Arbetsgivare på praktikplatser 

¤ Övriga 

 

 

 

16. Hur viktig har kontakten med arbetsgivare under praktikperioder varit för dig under 

utbildningens gång? 

 

¤ Mycket viktig 

¤ Viktig 

¤ Mindre viktig 

¤ Oviktig 
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17. Är det viktigt att skolan och arbetslivet har en bra kontakt? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

¤ Vet ej 

 

 

18. Är det viktigt för dig att kunna påverka din egen möjlighet till val av praktikplats under 

utbildningens gång? 

 

¤ Ja 

 

¤ Nej 

 

¤ Vet ej 

 

19. Hur viktigt är det att sätta upp mål med sin utbildning, t. ex. Att man som i fråga 11 

tänker sig olika valalternativ, när man avslutar sin nuvarande utbildning. 

 

¤ Mycket viktigt 

¤ Viktigt 

¤ Mindre viktigt 

¤ Oviktigt 
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20 Vilken betydelse har utbildningen haft för dig personligen? Välj ett av alternativen nedan, 

vilket du tycker kan vara av vikt för dig, att bära med sig i framtiden? 

 

¤ Nya erfarenheter och kunskaper 

¤ Nya vänner 

¤ Bättre självförtroende 

¤ Personlig utveckling 

¤ Lust att fortsätta läsa 

¤ Ingen betydelse alls 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Är du intresserad att ställa upp på en intervju för mer fördjupning i frågorna, lämna gärna namn 

och telefonnummer eller e-mail 

 

 

Namn:___________________ Tfn:__________ alt. e-mailadress: _______________ 
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BILAGA 4  Följebrev till enkätundersökningen 

 

Hej! 

 

Har du lust att avvara några minuter för att tycka till om några frågor? 

 

Jag heter Susanne och läser till ekonomilärare vid Södertörns högskola och har gjort min 

praktikperiod inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Haninge Kommun under förra och 

nuvarande termin. 

 

Jag arbetar med mitt examensarbete nu och är intresserad av att undersöka hur  studerande ser på 

övergångar i livet, främst från nuvarande utbildning till något nytt efter denna. 

Vilka förväntningar har ni haft på utbildningen och hur påverkar det era framtida val? Skiljer sig 

detta mellan er studerande beroende på social bakgrund, ålder, kön och etnicitet. 

 

Jag har valt att göra denna jämförelse mellan Dig som studerar och går sista terminen på 

Handelsprogrammet vid gymnasiet och Dig som studerar sista terminen på Ky-kvalificerad 

yrkesutbildning med inriktning mot Affärsutveckling för detaljhandeln. 

 

Det är frivilligt att delta men för att få ett så rättvist resultat som möjligt hoppas jag att Du vill 

delta. Jag kommer att behandla svaren konfidentiellt och detta innebär att svaren inte kan 

identifieras med Dig personligen. 

 

Jag sänder med ett svarskuvert med frimärke där det bara är att lägga ner frågeformuläret med 

svaren i och posta helst redan idag eller senast den 20 maj.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Susanne Lindberg 

Kompletterande lärarutbildningen vid Södertörns Högskola 
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BILAGA 5  

 

Frågor till kommande arbetsgivare: 

 

 

Har ni en mångkulturell arbetsplats? Hur ser ni på mångfald? 

 

Vilka föväntningar har ni på ungdomar/vuxna som nyligen avslutat en utbildning och som ni är 

intresserade av att anställa? 

 

Ser ni något hinder med att anställa nyutbildade? 

 

Har ni tidigare haft kontakt med skolans värld? 

Har ni erbjudit praktikplatser? 
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BILAGA 6 

 

Frågor till lärare och ansvariga för utbildningen: 

 

Hur ser ni på mångfald? 

 

(Till lärare)När ni lämnar en klass följer ni upp hur det går för dessa elever ute i arbetslivet?  Eller 

kontaktar dem er någon gång av intresse? 

 

Har ni själva någon kontakt med arbetslivet utanför skolan? Hur sker i sådant fall detta? Hur följer 

ni upp elever på praktikplatserna? 

 

På vilket sätt motiverar ni eleverna och möter dem i deras egna förväntningar på utbildningen? 

 

Vilken betydelse har utbildningen för kommunen?  

 

Vilken betydelse har det om arbetslivet visar intresse för skolan och hur gör dem det? 
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