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Inledning 
 

I juni varje år är det c:a 12 % av eleverna i år nio som får sina betyg och kan konstatera att de 

inte uppnått behörighet att söka ett nationellt program. Nästan samtliga av dessa tusentals 

ungdomar utan godkända betyg i något av ämnena engelska, svenska och matematik söker sig 

till gymnasieskolans individuella program även kallat IV som, i år 1, idag är gymnasiets näst 

största program efter samhällsprogrammet.  

 

Syftet med IV är att eleverna där, inom en individuell studieplan, ska kunna läsa upp de 

ämnen de saknar och skaffa sig ett högre meritvärde för att kunna söka ett nationellt program 

efter ett år och därmed kunna ta studenten efter fyra år ifrån att IV påbörjades.  

 

Verkligheten är dock en helt annan. Siffror från skolverket1 visar att enbart 18 % av eleverna 

lyckas med den målsättningen vilket får ses som ett stort fiasko. De här tråkiga siffrorna har 

inte gått våra politiker förbi vilket gjort det individuella programmet till en mycket het 

skolfråga. Vindarna har vänt flera gånger mellan utveckling och avveckling och dagens status 

är att alliansen har för avsikt att integrera verksamheten i grundskolan och därmed lägga ner 

IV på sikt. 

 

Bakgrund 
När det var dags att skriva examensarbete var ämnesvalet självklart för mig. Innan jag 

påbörjade min lärarutbildning hade jag förmånen att få arbeta som obehörig högstadielärare i 

fem år. Där kom jag i kontakt med elever som var emotionellt trasiga i en mycket svår social 

situation med trassliga hemförhållanden och annan problematik.  

 

Jag ställde mig ofta frågan vad som hände med de här ungdomarna när de efter grundskolan 

tog nästa steg i livet mot gymnasieskolans individuella program. Eftersom flera av mina 

tidigare kollegor arbetar på IV och att jag lagt en stor del av min VFU på det individuella 

programmet har jag en god inblick i arbetet och hur det är utformat och därför har mitt 

intresse för verksamheten successivt blivit större.  

 

Den politiska debatten om IV grundar sig till väldigt stora delar på den mycket dåliga statistik 

som programmet visar upp och som jag redovisat ovan. Det som jag vill komma åt med den 

                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling: (2006) Kvalitet inom IV: Stockholm: Liber 
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här studien är att tränga in djupare och studera vad programmet har för betydelse, utöver 

kunskapsinhämtningen, för de elever som går där. Det individuella programmet kanske kan 

erbjuda något för de här eleverna som de saknat tidigare under sin skolgång.  

 

Avgränsningar 
Den här studien är avgränsad i den mån att den är gjord på en mindre gymnasieskola i 

Småland. Där har jag intervjuat fyra elever och två lärare på det individuella programmet. 

Uppsatsen har för avsikt att studera vilken betydelse som det individuella programmet kan ha 

för eleverna som går där utöver den kunskapsinhämtning som är målsättningen och syftet från 

centralt håll. Andra aspekter som vägs in är elevernas högstadietid och pedagogernas roll på 

IV. 

 

Begreppsförklaringar 
I det här examensarbetet möts läsaren av ett antal begrepp som kan vara främmande och 

därför följer här en förklaring: 

 

APU 

Är den praktik som en gymnasieelev genomför under sin utbildning. Praktiken är ett 

fundamentalt innehåll på individuella programmet. Förkortningen står för 

ArbetsPlatsUtbildning. 

 

PRIV 

PRIV är ett s.k. programinriktat individuellt program där elever som har ett högt meritvärde 

men som saknar betyg i något av basämnena kan läsa programkurser parallellt med studierna 

på IV. Det för att underlätta övergången till det nationella programmet när studierna på IV är 

klara. 

 

IVIK 

IVIK kallas den verksamheten inom IV som undervisar nyanlända invandrare som uppnått 

gymnasieålder. Undervisning i svenska som andraspråk är huvudingridiensen. 
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VFU 

VFU innebär VerksamhetsFörlagdUtbildning och är den delen av lärarutbildningen som ska 

genomföras i pedagogisk verksamhet.  
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Syfte och problemformuleringar 
 
Avsnittet redovisar det syfte som finns med uppsatsen samt vilka problemformuleringar den 

avser att besvara. 

 

Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att studera det individuella programmet utifrån den 

betydelse det har för de elever som går där. Jag vill också undersöka lärarrollen på IV och om 

det finns något i elevernas erfarenheter från deras tidigare skolgång som är gemensamt för 

dem och om deras tid på IV hittills har erbjudit något som högstadiet inte kunde.  Läsaren av 

examensarbete ska även informeras om IV:s verksamhet och vad den innehåller. 

 

Problemformuleringar 
Mina problemformuleringar som jag avser att besvara med studien är: 

 
� Vilken betydelse utöver kunskapsinhämtningen har det individuella programmet för de 

elever som går där? 

 
� Vilka erfarenheter har eleverna på det individuella programmet av sin högstadietid? 

 
� Hur ser pedagogerna på det individuella programmet på sin lärarroll? 
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Teori 
I följande teorikapitel redovisas det individuella programmets historik, innehåll och delar, 

olika indelningar över varför elever misslyckas i grundskolan samt vad tidigare forskning 

säger om elevernas erfarenhet av högstadiet. 

 

Historik individuella programmet 
 

Kommunalt uppföljningsansvar 
Under 1970-talet började arbetsmarknaden för ungdomar att bli kärvare i Sverige. Från att så 

många som en av tre elever som avslutade årskurs nio direkt gick till arbetsmarknaden i 

början av decenniet förändrades situationen mycket snabbt. Redan under 70-talets andra hälft 

började arbetsgivarna ställa helt andra krav på både ålder och utbildning vilket medförde att 

ungdomsarbetslösheten utvecklades till ett hot för hela samhället2. 

 
Problemet ledde till åtgärder och 1976 startade försöket med att kommunerna tillsammans 

med arbetsförmedlingen fick ett uppföljningsansvar gentemot de elever som inte gick vidare 

till gymnasiestudier. Det ansvaret löpte över två år och tanken var att eleverna skulle erbjudas 

yrkes och studie orientering men resultatet blev, i större utsträckning, en fokusering på 

anpassning till arbetslivet än på kunskapsinhämtning i traditionella studier3.  Här såddes fröet 

till dagens individuella program. 

 

Vem som hade ansvaret för ungdomarna förändrades med tiden. 1980 fick skolan hela 

ansvaret upp till myndighetsåldern för att därefter lämna över dem till arbetsförmedlingen. 

Detta blev realitet i och med det som kallades ”ungdomsgarantin”. Trenden under 80-talets 

senare hälft blev att utbildning vann terräng gentemot linjen att slussa in ungdomarna i 

yrkeslivet efter att bestämmelser om att 16 och 17 åringar skulle prioriteras vid intagning till 

gymnasieskolan 19854.  

 

                                                 
2 Myndigheten för skolutveckling: (2006)  
3 Myndigheten för skolutveckling: (2007) Slutredovisning av uppdraget om kvalitetsutveckling 

inom gymnasieskolans individuella program: Stockholm: Liber 
4 Myndigheten för skolutveckling: (2006)  
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Individuella programmet föds med ny gymnasiereform 
Allt fler grundskoleelever valde i slutet på 80-talet att gå vidare till gymnasiestudier och i 

början av 1990-talet formulerades den politiska målsättningen att gymnasieskolan skulle vara 

en utbildning för alla. Som en följd av det kom 1991 en ny gymnasiereform som är grund för 

dagens 17 gymnasieprogram och ett av dessa är det individuella programmet, IV. Skillnaden 

mellan IV och de övriga 16 var att det inte hade en klar och tydlig reglering utan tanken var 

att det skulle utformas individuellt utefter de behov som fanns5. Starten av IV skedde den 1 

juli 1992 som en följd av det kommunala uppföljningsansvaret som innebär att alla kommuner 

ansvarar för ungdomarna fram till den 30:e juni det året de fyller 20 år6 

 

Den målsättning som fanns med IV från politiskt håll var att programmet skulle fånga upp de 

elever som inte kom in på ett nationellt program och under ett år tillskansa eleverna de 

kunskaper och den behörighet som krävdes för en antagning till ett gymnasieprogram. IV 

skulle även vara den plats där skoltrötta och omotiverade elever skulle få vägledning och stöd 

för fortsatta studier. Detta mål gällde såväl elever som hoppat av ett nationellt program som 

de som inte kommit in på ett sådant7.  I skollagen 5 kap 13 § står det följande om vilka som 

ska erbjudas utbildning på ett individuellt program: 

 

”Varje kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av specialutformade 

program eller individuella program för de ungdomar i kommunen som avses i 1 § och som 

inte har tagits in på något nationellt program i gymnasieskolan eller en likvärdig utbildning 

eller har avlagt International Baccalaureate (IB). Detsamma gäller den som har tagits emot på 

ett nationellt program i gymnasieskolan eller till en likvärdig utbildning men som har avbrutit 

utbildningen där8.” 

 

Ökande elevantal 
Antalet grundskoleelever som direkt efter årskurs nio hamnade på det individuella 

programmet var mellan 1993-1997 drygt 5 % 9. 1998 beslutades om nya behörighetsregler för 

att kunna antas till gymnasieskolan. Nu var eleverna tvungna att uppnå minst ett godkänt 

betyg i de tre kärnämnena engelska, svenska, alternativt svenska som andraspråk, och 

                                                 
5 Myndigheten för skolutveckling: (2006) 
6 Hugo, Martin: (2006) Liv och lärande i gymnasieskolan,  Doktorsavhandling, Jönköpings högskola. 
7 Hugo, Martin: (2006) 
8 Lag om ändring i skollagen: (1999:887): Stockholm: sid.2 
9 SOU (1997:107). Den nya gymnasieskolan – problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes. 



 9 

matematik. Det ledde till att elevantalet på det individuella programmet ökade drastiskt och 

direkt efter införandet av de nya kraven var 8 % av gymnasieeleverna rekryterade till IV10. 

 

Elevströmmen stannade inte där. Ungdomar som inte tillgodosåg sig med grundläggande 

behörighet blev fler och 2004 var det 11 % av elevunderlaget som direkt efter grundskolan 

hamnade på IV. Därtill ska läggas den grupp av elever som först antas till ett nationellt 

program men som senare hoppar av till IV för att förbereda sig bättre för ett nytt försök längre 

fram11. 

 

Avveckling, utveckling och avveckling igen 
IV:s vara eller inte vara har under de senaste åren varit en mycket het skolfråga. Kvalitén på 

verksamheten har ständigt ifrågasatts och diskussionen har pendlat mellan en integrerande och 

segregerande lösning.  

 

2003 kom Gymnasiekommitén med förslaget att det individuella programmet skulle läggas 

ned. Den menade att de elever som tidigare varit föremål för IV i fortsättningen skulle antas 

på de nationella programmen och ha en individuell studieplan för att kompensera för de 

kunskapsluckor de hade med sig från grundskolan. För att klara uppgiften skulle lärarna få 

förstärkning och backning från de före detta IV-lärarna12. 

 

I regeringens proposition Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 

gymnasieskolan, som kom 2004, vände man helt om och föreslog att IV skulle få finnas kvar. 

Däremot var regeringen mycket tydlig med att kvalitén på verksamheten hade mer att önska 

och därför föreslog man en del åtgärder. Den mest omfattande var förslaget om att studierna 

på IV ska omfatta heltid och därmed vara jämbördig den verksamhet som bedrevs på de 

nationella programmen. På så sätt skulle kvalitén skärpas och statusen öka13. 

 

I september 2006 vinner den borgerliga alliansen valet och bildar regering. Kort därefter 

tillkännager den nyutnämnde skolministern Jan Björklund att den tilltänkta gymnasiereformen 

som den tidigare regeringen arbetat fram, även kallad Gy 07, skulle skrotas. Alliansen ansåg 

att de åtgärder som föreslagits för att förbättra den svenska gymnasieskolan var alltför tafatta.  
                                                 
10 Myndigheten för skolutveckling: (2006) 
11 Myndigheten för skolutveckling: (2006) 
12 Myndigheten för skolutveckling: (2006)  
13 Regeringens proposition 2003/04:140: Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan: 
Stockholm 
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I alliansregeringens proposition för gymnasieskolans nya utformning föreslås att IV ska 

läggas ner i framtiden. I och med att resurserna gradvis ska föras över på grundskolan och ge 

stöd i ett tidigare skede ska behovet av IV långsamt minska och på sikt göras överflödigt. I 

propositionen står följande: 

”För elever som riskerar att inte nå grundskolans mål är det viktigt att ett individanpassat stöd 

sätts in så tidigt som möjligt. Genom denna inriktning ges de kommunala skolhuvudmännen 

möjlighet till en alternativ användning av de resurser som de i dagsläget satsar på de 

individuella programmen. Genom att uppmuntra en tidig satsning i grundskolan och ge den ett 

tydligt ansvar för att eleverna når behörighet för ett nationellt eller specialutformat program 

bör behovet av särlösningar för elever som inte nått gymnasiebehörighet minska.”14 

 

I dagsläget är det så tankarna från regeringshåll ser ut angående IV och dess framtid ser allt 

annat än ljus ut. Men med den historiska utvecklingen färskt i minnet så är förmodligen inte 

det sista ordet sagt i frågan och hur det individuella programmets öde kommer att sluta går 

idag inte att förutspå. 

 

Individuella programmets syfte och innehåll 
 

IV 
Det individuella programmet upprättades 1992 och Elisabeth Hultqvist skriver i sin 

avhandling Segregerande integrering 15 att motiven för IV i kunskapspropositionen från 1990 

var: 

• kompensatoriska för de elever som saknar tillräckliga kunskaper 

• motivationsskapande, vägledande för elever som är omotiverade för studier eller 

osäkra i sitt studieval 

• stödjande för de elever som inte kommit in på sitt val eller avbrutit sin 

gymnasieutbildning 

• individuell utbildningsriktning utanför de nationella programmen. 

 

Verksamheten utgör i första hand att undervisa de elever som inte uppnått formell behörighet 

eller haft tillräcklig meritpoäng för att antas till de nationella programmen på gymnasiet. För 

                                                 
14 Regeringens proposition 2006/07:1: Budgetpropositionen för 2007: Stockholm: sid. 64 
15 Hultqvist, Elisabeth (2001) Segregerande integrering:  Doktorsavhandling Stockholms lärarhögskola 
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att uppnå behörighet krävs godkända betyg i ämnena svenska, matematik och engelska när 

eleven lämnar årskurs nio. Huvudmålet är att de elever som går på IV ska uppnå behörighet 

och kunna söka in på ett nationellt program. Undervisningen på IV ska vara individualiserad 

och sedan 2005 omfatta heltid.  

 

IV innehåller utöver den verksamheten två andra spår som kallas PRIV och IVIK samt en 

målsättning om en givande APU d.v.s. arbetsplatsutbildning som ska ge eleverna en kontakt 

med näringslivet. Nedan följer en kortare beskrivning av de olika delarna. 

 

PRIV 
1998 utarbetades ett förslag till regeringen där åtgärder för att höja kvalitén på det 

individuella programmet behandlades. Där föreslogs att det skulle finnas möjlighet för elever 

som lämnar grundskolan utan formell behörighet, men ett i övrigt högt meritvärde, att söka ett 

programinriktat individuellt program, förkortat PRIV. Syftet med PRIV är att kvalitén ska 

höjas när elever kan söka ett individuellt program där de parallellt med kärnämnesstudier får 

möjlighet att läsa kurser på yrkesinriktade nationella program. 

 

Tanken är att eleverna i så stor utsträckning det är möjligt får läsa en utbildning som 

intresserar dem och som känns meningsfull. Det ska i sin tur leda till en framtida övergång till 

ett nationellt program som är mer anpassad än tidigare16.  

 

PRIV ska vara ett program för de elever som saknar behörighet men som har en ambition att 

genomföra ett nationellt program. Men även elever som har formell behörighet men med 

svaga betyg kan söka PRIV som en hållplats där betygen och förutsättningarna för ett 

nationellt program kan förbättras. 

 

Kurserna som eleverna kan läsa inom PRIV, förutom de basämnen de eventuellt saknar 

godkänt betyg i, är kärnämnen eller karaktärsämnen som eleverna bedöms ha förutsättningar 

att klara av. PRIV ska likt IV också ha en stor flexibilitet och ta hänsyn till lokala 

prioriteringar och förutsättningar för att kunna erbjuda den enskilda eleven en så välanpassad 

studiegång som möjligt17.  

 

                                                 
16 Utbildningsdepartementet: (1998) Priv – en ny väg till ett nationellt program: Stockholm 
17 Utbildningsdepartementet: (1998) 
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IVIK 
Introduktionsansvaret för de nyanlända invandrare som ska slussas in i gymnasieskolan ligger 

inom ramen för det individuella programmet och kallas för IVIK. På IVIK undervisas 

ungdomarna framförallt i svenska i en förberedelseklass för att senare gå ett nationellt 

program.  Hur IVIK organiseras varierar inom de olika kommunerna18. 

 

APU 
Inom PRIV, och IV i stort, ska en stor vikt läggas vid arbetsplatsförlagd utbildning, APU. 

Praktiken ska vara ett led i en höjning av kvalitén på IV-programmet och den ska ha en tydlig 

koppling till kursplanen och till den nationella utbildning som eleven senare har tänkt läsa. 

Eleven ska också få möjlighet att tillgodoräkna sig de kunskaper som han/hon tillägnar sig 

under APU:n i form av gymnasiepoäng19.  

 

Genom sin APU får eleverna en kontakt med arbetsmarknaden vilket kan leda till en enklare 

väg till en anställning i framtiden. Praktiken ska också säkerställa att eleverna kan tillägna sig 

nya kunskaper som ligger utanför de kurser som de läser på skolan20. 

 

Praktikens utformning varierar mycket mellan olika skolor och utarbetas individuellt för varje 

elev utefter de behov och förutsättningar som finns. Omfattningen kan variera kraftigt från att 

eleverna praktiserar en dag i veckan till hela veckor. Vanligt är det som kallas miljöpraktik 

som är till för att eleven ska kunna stärka sin motivation och sitt självförtroende på 

praktiken21.  

 

Ska APU:n bli ett bra verktyg för IV och PRIV-eleverna krävs dock ett nära samarbete mellan 

näringslivet och skolan. Det kan ta lång tid att bygga upp och förutsättningarna varierar på 

olika orter. En fungerande handledarutbildning för de som tar emot eleverna är också 

nödvändig för att standarden ska kunna garanteras. Risken att eleverna lämnar sin praktikplats 

tidigt p.g.a. att samarbetet inte fungerar är annars överhängande. En fungerande APU är ett 

viktigt verktyg för att nå en hög kvalité på det individuella programmet och det får stöd i 

Samverkan mellan skola och arbetsliv där det exempelvis står följande: 

 

                                                 
18 Myndigheten för skolutveckling: (2005): Vid sidan av eller mitt i?: Stockholm: Liber 
19 Myndigheten för skolutveckling: (2005) 
20 Hugo, Martin: (2006)  
21 Hugo, Martin: (2006)  
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”Etableringsmönstren vid övergången från skolan till arbetslivet har förändrats. Betydelsen av 

relevant yrkeserfarenhet tycks ha ökat. Kopplingen mellan yrkesutbildningarna och 

arbetsmarknaden behöver stärkas22” 

 

”En varaktig kontakt med arbetslivet främjar personlig utveckling och skapar motivation för 

lärande. Lärande i arbetslivet ger möjlighet att utföra meningsfulla arbetsuppgifter 

under realistiska förhållanden med modern utrustning under handledning av personer 

som har de mest aktuella kunskaperna23” 

 

Faktorer som kan förklara grundskolans misslyckande och IV: s 
stora elevantal 
 

Den heterogena elevgruppen 
Elevgruppen som personalen på det individuella programmet möter är mycket heterogen. 

Alltifrån elever som bara saknar godkänt betyg i ett ämne till de ungdomar som i princip inte 

har några betyg alls och en svår social bakgrund. Men det som förenar dem och som de allra 

flesta har med sig in på IV är en avsaknad av behörighet för ett nationellt program. 

 

Det finns många anledningar till att eleverna lämnar grundskolan med ofullständiga betyg och 

hamnar på det individuella programmet. I Skolverkets studie Utan fullständiga betyg
24 

redovisas en indelning som försöker visa på just varför den enskilda eleven inte lyckas uppnå 

behörighet för gymnasieskolan.  Studien väljer att dela in orsakerna i tre större huvudfaktorer 

som är individuella, processrelaterade och systemrelaterade faktorer.  

 

Individuella faktorer 
Varje individ i samhället är unik och det innefattar även eleverna i skolan. Vad de har för 

bakgrund när de börjar sin skolgång spelar en stor roll. Ungdomar med arbetarbakgrund eller 

med låg studietradition i hemmet är överrepresenterade bland eleverna som slussas in på IV. 

Förväntningarna på barnens studier hemifrån är i dessa hem betydligt lägre än bland övriga 

                                                 
22 Utbildningsdepartementet: (2000). Samverkan mellan skola och arbetsliv – Om möjligheterna 
med lärande i arbete. Stockholm: Fritzes. 
23 Utbildningsdepartementet: (2000).  
24 Skolverket: (2001) Utan fullständiga betyg: Stockholm: Liber 
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grupper.  Därtill ska också elever med invandrarbakgrund läggas. Bland alla grupper är pojkar 

överrepresenterade.25  

 

Individens sociala situation spelar en betydande roll. Om inte tryggheten och stödet finns i 

gripbar närhet blir skolan lidande. Om elever exempelvis lever med en ensam förälder, i 

fattiga förhållanden eller i miljöer med drogmissbruk finns tydliga samband med en svårare 

skolsituation26. 

 

Skoltrötthet och dålig motivation ses som en annan starkt bidragande orsak. I skolverkets 

studie är det många elever som pekar på den aspekten. Att kunna upprätthålla alla elevers 

motivation och intresse för innehållet i skolan är en stor utmaning som skolan med önskvärd 

tydlighet inte klarar leva upp till idag.  

 

Till sist måste den individuella studieförmågan påpekas som en faktor som mycket viktig för 

skolprestationen. Läs och skrivsvårigheter är ett tydligt exempel27.  

 

Systemrelaterade faktorer 
Betygssystemet i Sverige är ständigt aktuellt för debatt. Med det regeringsskifte som ägde 

rum 2006 har diskussionen tagit ytterligare fart då en revidering på sikt verkar stå för dörren. 

När de nya behörighetsreglerna trädde i kraft 1998 ökade elevantalet på IV från drygt 5 % till 

8 % av totala antalet gymnasieelever. Idag är den siffran över 10 % och i årskurs ett är IV 

landets andra största gymnasieprogram efter samhällsprogrammet. Dagens elever i årskurs nio 

får allt svårare att uppfylla de nationella krav som ställs på dem. Höstterminen 2007 var det 

11,2 % av eleverna som inte uppnådde behörighet till gymnasiet, d.v.s. godkända betyg i 

svenska, engelska och matematik28. 

 

Processrelaterade faktorer 
Dessa faktorer innebär sådant som skolans personal och ledning har möjlighet att påverka. 

Skolmiljön, arbetssätt, engagemang, relationer mellan elever och lärare är några exempel29.  

Det innefattar även skolans förmåga att erbjuda särskilt stöd till svagpresterande elever vilket 

                                                 
25 Hugo, Martin: (2006)  
26 Hugo, Martin: (2006)  
27 Skolverket: (2001) 
28 Skolverket: (2007): En beskrivning av betygen i grundskolan 2007: Stockholm 
29 Myndigheten för skolutveckling: (2006) 
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varierar stort i landet. Skolverket beskriver i sin studie vad det ofta brister i skolans arbete mot 

dessa elever. De kan se att insatserna ibland är begränsade och ger följande exempel30: 

 

• Inga särskilda åtgärder vidtagits (t.ex. åtgärdsprogram har inte upprättats). 
 

• Insatserna har endast förekommit under delar av elevens skoltid. 
  

• Insatserna har upphört under skoltiden. 
 

• Lärare har varit ensamma om bedömning och insatser. 
 
 

En aspekt som är väl värd att ta i akt angående de processrelaterade faktorerna är om det är 

eleverna som har svårigheter med att lära in eller om det är skolan i sig som har stora 

svårigheter att lära ut. Hellsten och Pierez Prieto skriver i Gymnasieskolan för alla---andra
31

 

att bara för att eleverna kommer från ett hem med låg studietradition så behöver de inte 

marginaliseras för det. De menar att det kanske är skolan som är utformad utefter en ram som 

mer tilltalar de ungdomar som är sprungen ur en medelklasstradition och därför passar dem 

bättre. De anser att skolan behöver hitta nya vägar för att tilltala de ungdomar som idag är 

omotiverade och negativa till den undervisning de erbjuds.  

 
När eleverna lämnar grundskolan utan formell behörighet är det många faktorer som spelat in 

på vägens gång. Eleverna kan ha varit lågt motiverade, haft sociala svårigheter, bristande 

förutsättningar eller inte fått det stöd och hjälp av skolan som de är berättigade till. Oavsett så 

är det individuella programmet som får ta sig an den stora majoriteten av de idag 11,2 % av 

eleverna i årskurs nio som innefattar den här gruppen. Därtill ska läggas de som kommit in på 

ett nationellt program men som väljer att hoppa av och ”börja om” på IV. Det är inget enkelt 

uppdrag för IV som ska kunna erbjuda den här elevgruppen det som inte grundskolan klarat 

av på nio år.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Skolverket: (2001) 
31 Hellsten, Jan Olof, Prieto Perez: (1998): Gymnasieskola för alla - - andra.: Stockholm: Skolverket 
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IV elevernas erfarenhet av högstadiet 
 

Svårigheter och problem 
I sin avhandling studerade Martin Hugo32 ett antal elever på det individuella programmet. Han 

följde sju elever och tre lärares vardag under tre år och intresserade sig för vilka erfarenheter 

som ungdomarna har av skolan.  

 

Hugo kunde tidigt konstatera när han genomförde sina intervjuer och observationer att 

flertalet av eleverna som han talade med hade erfarenheter av högstadietiden som var allt 

annat än positiva. De tre åren 7-9 kantades av misslyckanden, dåliga relationer med lärare, 

utanförskap, trötthet och känslan av att hela skolan var meningslös.  

 

De vittnade om att de tyckte att ingen förstod dem och att tempot i undervisningen var alltför 

högt. Alla elever skulle göra precis samma saker och det gynnade bara de som var duktiga 

enligt eleverna i studien. De hann aldrig klart med någonting innan det var dags att börja med 

nästa arbetsområde och kände sig ständigt sämre än andra. En pojke utrycker sig så här: 

 

 

” […] i högstadiet var det ju ett jävla tempo. Man kunde inte hänga med, man kom bara 

efter […] Det var väl i slutet av åttan. Det blev ju värre sedan med tempot och allt sånt. 

Då var det ju bara arbete som gällde, bara arbete, arbete. Det blev så mycket […] det 

blev mer tempo, mer press. Det var väldigt mycket arbete hela tiden just i nian var det 

bara arbete arbete arbete för att få upp betygen33” 

 

 

Flertalet av eleverna tycker också att den hjälp de hade rätt att få för att klara skolan, i form av 

stödundervisning, antingen sattes in för sent eller var obefintlig. 

 

Känslan av otillräcklighet påverkade enligt flera av eleverna deras lust att komma till skolan 

och fortsätta kämpa. De berättade om vad de upplevde som enorma textmassor och massor av 

prov som tillslut fick dem att ge upp och börja skolka. En kille berättar att skolan blev så 

tråkig att han från årskurs åtta började skolka mer och mer till att i nian knappt vara på 

                                                 
32 Hugo, Martin (2006) 
33 Hugo, Martin (2006): sid. 68 
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lektioner överhuvudtaget. Trots det tillbringade han mycket tid inom skolans väggar då han 

oftast bara satt och ”hängde” med kompisarna i korridoren.  

 

Meningslösheten genomsyrade många av elevernas svar i studien. De tyckte att de lade 

mycket tid på innehåll i skolan som de inte kunde känna någon förankring med och då kom 

också likgiltigheten: 

 

 

[…] det var så tråkigt (syftar på högstadiet) att jag tänkte ’nej, jag pallar inte med den här 

skiten’ och då blev det inget gjort […] Vill jag lära mig något så lär jag mig det lätt. Jag har 

lätt för att lära. Till exempel igår så ville jag verkligen lära mig åka snowboard. Jag har ju åkt 

innan i små backar i xxxx men det är ju inte bra backar som är pistade. I xxxx är det ju pistade 

backar. Så vill jag lära mig någonting så funkar det, jag får kanske försöka några gånger men 

till slut så funkar det. Men i skolan till exempel, vill jag inte lära mig engelska till exempel, 

några ord eller något, då går det inte, då är det totalt meningslöst att jag bara kollar på dem34. 

 

Lärarnas betydelse 
Deras svaga prestationer i skolan påverkade även lärarnas bemötande mot dem. En pojke 

förklarade att om situationer i skolan uppstod där någon hade gjort något otillåtet så var det 

standard att först gå till honom och fråga om han var skyldig. Han menade att hade man gjort 

något dumt en gång så var man stämplad för alltid.  

 

Just relationerna till lärarna betonas av eleverna i Hugos studie35. Det verkar vara det som de 

anser är det viktigaste för att skolan ska kännas meningsfull. De berättar att de flesta lärarna 

på högstadiet behandlade alla elever likadant utan att ta hänsyn till individens behov. Ett 

problem som är återkommande i deras redogörelser är att den stora mängden lärare i alla olika 

ämnen gjorde dem anonyma och ibland helt bortglömda. En kille säger följande: 

 

 

”Har man rätt lärare så klarar man det mesta. Det beror på hur de undervisar. Det beror helt på 

hur de säger. I nian, de bara gav oss en uppgift ”gör det”, och så sitter man där som ett jävla 

frågetecken hela lektionen. För man fattade inte hur man skulle räkna ut uppgiften. Och är det 

                                                 
34 Hugo, Martin (2006): sid. 74 
35 Hugo, Martin (2006) 
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då en lärare som går och hjälper de andra så har man ju inte någon, så har man ju inte så stor 

chans att få någon hjälp36” 

 

 

Flera av eleverna i Hugos studie har enbart negativa erfarenheter av de pedagoger och lärare 

de mött under grundskoletiden. De upplever dem som kontrollerande människor som de hela 

tiden hade någon form av konflikt med. En elev berättar om en typisk situation: 

 

”Vi satt bara i myset, ett uppehållsrum där vi har biljardbord, pingisbord och en soffa som har 

gått sönder av hur stora lidanden som helst. Vi satt där och snackade och hade kul, så kom 

jämt någon lärare och skällde på oss. Ja så skrek vi lite tillbaks till henne och så.” 

 

Samtidigt som de flesta röster hos eleverna i Hugos avhandling visar på negativa erfarenheter 

av lärare betonar flera av dem någon eller några få lärare som betytt mer för dem. Vissa lärare 

har haft ett bemötande som de upplevt annorlunda och tilltalande vilket det här citatet visar: 

 

”Bosse, han var det bästa som hade hänt på den skolan. De andra var så sura men han var 

schysst. Precis när vi träffade honom så gick vi till fiket. Så bjöd han mig och två andra på 

fika. För sina egna pengar. Så satt vi och snackade och la upp lite, ett halvår eller en termin. 

På tisdagarna hade vi två timmar i ett streck. Vi spelade kort och kollade på film. 

Sen nästa tisdag så jobbade vi hårt. Så det varierade, det blev inte så tråkigt […] När jag gick 

hos Bosse lärde jag mig mycket för då kunde man lyssna på musik samtidigt, men när man 

var i klassen då tog de bara CD-freestylen eller minidisken. Bara ryckte ifrån den. Då blev 

man sur för att de gjorde det så ville man inte göra mer37” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Hugo, Martin (2006): sid. 77 
37 Hugo, Martin (2006): sid. 77 
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Metod 
I detta kapitel redogörs mina tankar kring metodval och de aspekter som jag tagit i beaktande 

för att kunna få fram en god empiri. 

 

Inledande tankar 
När jag hade bestämt mig för att skriva om det individuella programmet och de elever som 

går där började jag ganska omgående fundera över det metodval jag var tvungen att göra. 

Eftersom mina frågeställningar kretsar kring betydelsen av IV för de elever som går där och 

deras skolerfarenheter sedan tidigare var det en självklarhet att ett antal av eleverna skulle 

vara föremål för undersökningen.  

 

Därefter kom jag till slutsatsen att även några lärare borde redogöra för sin syn på 

programmets och sin egen betydelse för de ungdomar som de träffar varje dag i sin yrkesroll. 

Deras tankar i sig ansåg jag skulle tillföra mycket till min studie men de skulle även vara ett 

bra komplement eftersom eleverna bara gått på IV i fyra månader och på så vis inte hunnit få 

så mycket tid på det individuella programmet att reflektera tillbaka till. 

 

Skolan som studien berör är en mindre gymnasieskola i Småland där varje program inte har 

mer än en klass per år. Det individuella programmet på skolan består av 14 elever där de 

flesta är förstaårselever. De fyra elever som ingår i studien har alla börjat på IV hösten 2007 

och hade gått där i fyra månader vid genomförandet av undersökningen. Ingen av de fyra 

eleverna går PRIV utan ett normalt IV program där de försöker att läsa upp sina betyg till 

formell gymnasiebehörighet. Därtill har de någon eller några dagars praktik i veckan.  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
När jag kommit så långt var det dags att bestämma sig för en metod att samla in all den empiri 

som behövdes för arbetet. Jag bestämde mig för att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Eftersom jag ansåg att min studie behövde kvalitativa svar så krävdes en kvalitativ metod. 

Den form jag bestämde mig för var semistrukturerade intervjuer som innebär att man 

förbereder några öppnare frågeteman istället för givna frågor. Frågeområdena behöver inte 

diskuteras i en bestämd ordning och följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden får 

ställas.38 

                                                 
38 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder (2002), Malmö: Liber Ekonomi 
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Anledningen till mitt val är enkelt då jag ansåg att de frågor som jag hade bestämt mig att 

ställa till personerna i studien var av en sådan art att jag behövde kunna tränga in lite djupare 

och ställa följdfrågor för att få ett rikt material att bearbeta. Att ställa frågor av så privat slag 

som gjordes tyckte jag behövde förklaras och följas upp i ett naturligt samtal vilket jag tycker 

att mina semistrukturerade intervjuer blev ju längre de led. En annan anledning till att 

semistrukturerade intervjuer valdes var att det handlade om flera intervjuer som skulle 

överensstämma med varandra vad gäller frågeområden.39 

 

Nackdelen med min metod är att den är mycket tidskrävande, t.ex. i jämförelse med enkäter. 

Det fanns också en risk att de frågor som jag ställde blev för personliga och att de skulle tycka 

att jag lade mig i saker som jag inte hade med att göra. Men eftersom jag tillbringat fem 

praktikveckor hos eleverna tidigare under terminen hade jag en relation till dem sedan tidigare 

och jag såg därmed den risken som relativt liten. 

 

Urval 
För att arbetet inte skulle bli för omfattande enades jag och min handledare om att jag skulle 

intervjua fyra elever och två lärare på skolan. Eftersom risken fanns att mina val av elever och 

lärare till intervjuerna skulle präglas och påverkas av de fem praktikveckor som jag haft på 

programmet och för att undvika bekvämlighetsurval40 valde jag att använda lotten.  

 

Den utföll så att de fyra eleverna som blev föremål för intervju bestod av tre flickor och en 

pojke. Jag såg det inte som relevant att ta hänsyn till kön i den här undersökningen då mina 

frågeteman inte utgick från det. I ett sådant scenario hade självfallet två pojkar och två flickor 

varit att föredra. Bland de tre lärarna valdes två ut på samma sätt och bestod av en man och en 

kvinna.  

 

Förberedelser 
Veckan innan jag började genomföra mina intervjuer besökte jag det individuella programmet 

och träffade eleverna och lärarna. Då berättade jag för alla att jag höll på att skriva ett 

examensarbete och att det var det sista att göra i min lärarutbildning.  

 

                                                 
39 Bryman, Alan (2002) 
40 Bryman, Alan (2002) 
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Därefter förklarade jag att jag skulle intervjua fyra elever och två lärare. Jag berättade hur 

intervjuerna skulle genomföras och vad de skulle handla om samt att jag frågade om alla 

kunde tänka sig att ställa upp. Alla tillfrågade svarade ja och lovade att ställa upp på intervju 

om de blev valda av lotten.  

 

Genomförande 
När jag påbörjade mina intervjuer valde jag att börja med eleverna. Inför varje intervju fick 

eleven själv välja var vi skulle sitta och genomföra intervjun eftersom jag ville att de skulle 

känna sig så avslappnade som möjligt.  

 

När vi väl satt oss berättade jag hur intervjun skulle gå till, att deras anonymitet var garanterad 

samt i stora drag vilken typ av frågor som jag skulle ställa. Eleven fick alltid veta att de inte 

behövde svara på frågor som de tyckte var för privata eller som de av andra skäl inte ville 

besvara. 

 

Därefter genomfördes intervjuerna utefter de frågeteman som jag hade förberett med 

följdfrågor som spontant uppstod under samtalet. Intervjuerna spelades in på band vilket 

eleverna hade fått veta långt tidigare. Under samtalen antecknade jag även saker som inte låter 

sig fångas på band, exempelvis hur något sägs det vill säga kroppsspråk.41 

 

Lärarintervjuerna genomfördes på samma sätt men med andra frågeteman som var 

konstruerade utefter dem och deras funktion i sammanhanget. Rektorn intervjuades på hennes 

kontor med frågeteman som utgick ifrån rollen som skolledare. 

 

Efterarbete och etiska ställningstaganden 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de delar som jag ansåg var relevanta utifrån 

mina frågeställningar. De partier som jag valt att citera och använda mig av i uppsatsen har de 

personerna som citeras fått läsa och godkänna. Allt för att garantera att de inte skulle känna 

sig felciterade.  Alla namn i uppsatsen från elever till rektor är fingerade för att personerna 

inte ska gå att spåra i efterhand. 

 

 
 

                                                 
41 Bryman, Alan (2002) 
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Resultat 
I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit i studien utifrån de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som genomförts med  fyra elever och två lärare på det 

individuella programmet. 

 

Elevernas högstadietid 

 

Intervjudeltagare 
Detta kapitel innehåller citat från fyra elever och två stycken lärare på det individuella 

programmet och intervjupersonerna har fått följande fingerade namn: 

 

Anna, elev 

Lisa, elev 

Johan, elev 

Ellen, elev 

Eva, lärare 

Per, lärare 

Det spontana första svaret 
När jag genomförde mina intervjuer med eleverna började jag alltid med att fråga om deras 

högstadietid och om de kunde beskriva den för mig. Det som snabbt gick att konstatera när 

samtliga elevintervjuer var gjorda var att samtliga hade en negativ bild av sin tid på 

högstadiet. 

 

Ingen av eleverna började fundera över hur de skulle formulera sig när de fick frågan utan 

deras svar kom mycket snabbt och spontant. Deras inledande ord under intervjuerna lät som 

följer: 

 

”Det var ganska stökigt när jag gick där […] Men det var mycket skolk och mycket slagsmål, 

mycket stök helt enkelt.” 

 

”Den var jobbig. Eleverna indelades i olika grupper. Gjorde man inte det och det så blev man 

mobbad.” 
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”Dålig. Dåliga lärare och dålig rektor. Dåligt allting.” 

 

”Jobbig, det var mer pluggande hemma. Prov som var mycket längre” 

 

Samtliga fyra elever uttrycker dåliga erfarenheter från högstadiet där tre av fyra nämner 

faktorer som står utanför själva kunskapsinhämtningen. Tonvikten ligger på aspekter runt 

omkring undervisningen och den flicka som pratar om prov och mycket pluggande visar sig 

senare under intervjun ha erfarenheter som snarare liknar de övriga tre än att sticka ut som ett 

undantag.  

Bråkigt 
Ju längre intervjuerna led och samtalsklimatet blev mer avslappnat och öppet uttryckte 

eleverna fler tankar kring högstadietiden som var allt annat än positiva. Elevernas tråkiga 

erfarenheter tar sig lite olika uttryck men generellt uttrycker de en tydlig bild av att det var 

mycket stökigt och bråkigt under stora delar av åren i år 7-9.  Anna sa följande: 

 

”[…] alla började klaga på mig. I min klass satt alla och gapade och skrek och lärarna kastade 

ut oss. På rasterna var det allvarliga bråk.” 

 

Johan var inne på samma spår då han sa: 

 
”Jag trivdes verkligen inte på högstadiet. Jag var mycket inblandad i bråk.” 
 
 
Lisa formulerade sig så här: 
 
”Jag bråkade mycket med de i parallellklassen” 
 

Dåliga vuxenrelationer och skolk 
Att det bråkades mycket på deras skola var eleverna tydliga med att få fram men det som tog 

upp mest tid av intervjuerna var när vi pratade om lärarna på högstadiet och deras insatser 

utanför själva undervisningen och att besvikelsen ledde till mycket skolk. Tre av de fyra som 

intervjuades var märkbart besvikna över den relation de hade till sina lärare på högstadiet: 

 

”Vissa lärare var bra, men dom förstod inte att det var jobbigt. Dom hade inte tid att tänka på 

oss.” 
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”En del lärare var i väldigt mycket konflikt med eleverna[…] Några skrek mycket och då 

skrek man tillbaka. Man hade inställningen att man inte skulle gilla vissa lärare.” […] Det var 

bara en lärare som förstod mig och det som hände. Resten fattade inte. Man var arg hela 

tiden. 

 

”Dom brydde sig inte om mig, dom brydde sig mer om dom andra. […] jag var inblandad i 

mycket bråk men lärarna gjorde ingenting.” 

 

Hela högstadiesituationen ledde till att eleverna började skolka och frånvaron ökade mer och 

mer och eleverna är medvetna om att det var en av anledningarna att de hamnade på det 

individuella programmet. De berättar om anledningarna till sitt skolkande: 

 

Johan berättar: 

” Att jag skolkade berodde på lärarna och rektorn. Jag trivdes verkligen inte.” 

 

Lisa: 

”Trött, jag hade ofta ont i huvudet och det var jättemycket problem. Så jag skolkade.” 

 

Anna säger: 

”Ja det var mycket bråk och det ledde till skolk och det blev mer skolk hela tiden. Mer och 

mer.” […] På engelskan hängde man inte med. Hon pratade för snabbt så jag hann inte. Så då 

gick jag inte.” 

 

Ellen: 

”Jag skolkade inte så mycket förrän den sista terminen i nian då jag började gå mot att sluta 

skolan. Då visste jag att jag inte skulle klara nian så då började jag skolka istället för det var 

ju inte lönt att gå dit. Jag tänkte att hellre göra något annat än att sitta på lektionen och veta 

att jag får inte godkänt i det ämnet.” 

 

De här citaten från ungdomarna visar att deras vardag och tillvaro under de här tre åren var 

mycket problematiska. Framförallt Ellen sätter ord på en den uppgivenhet som genomsyrade 

det som de hade att berätta från den här tiden. Att de inte kände sig som alla andra och att det 

kvittade vad de än gjorde för de var ändå stämplade sedan tidigare som en av de som inte 

kunde klara skolan. 
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Första tiden på IV 
När intervjuerna började behandla frågetemat om IV och de lärare som jobbar där tog 

samtalen en annan vändning. Eleverna hade nu helt andra saker att berätta. Om deras tid på 

det individuella programmet hittills sa de så här: 

 

”Jag tycker det är bra för man har börjat prata mer med de gamla klasskamraterna. Man är 

trygg här på nåt sätt. Man känner att man kan lära sig mer. Jag slåss inte alls längre, det 

gjorde jag väldigt mycket tidigare. När man kommer hit är det borta liksom.” 

 

”Det känns bättre att komma hit jämfört med högstadiet. Här är lugnare, inget stök och bråk. 

Här måste man vara på lektionerna för att få studiebidraget. Här krävs ett mycket större 

ansvar.” 

”Jag har det mycket bättre nu. Lärarna är bättre och det är inte sån indelning som på 

högstadiet. Det är lugnare här.” 

 

”Det är ok här. Man behöver inte göra så mycket. Inte så mycket krav.” 

 

Nytt bemötande från vuxna 
Efter att eleverna berättat om sin tid på IV ställdes det frågor om lärarna på det individuella 

programmet och deras bemötande mot eleverna och om det skiljer sig mot vad de upplevt 

tidigare i sin skolgång. Det visade sig tydligt att så var fallet: 

 

”Här uppe hälsar dom och dom blir faktiskt glada när man kommer. På högstadiet, där var ju 

lite olika från lärare till lärare, en del tyckte inte om själva eleven och då blev man inte 

bemött på samma sätt. Det är mest där det skiljer. Lärarna här pratar alltid med en lugn och 

mjuk röst. Här är vi så få elever så lärarna kan bry sig mer.” 

 

” Lärarna är mycket bättre. Lärarna bryr sig och tänker på hur min framtid ska bli. Dom 

hjälper och pratar med mig hela tiden om allt möjligt.” 

 

” Oja, här kan dom sköta ungdomarna. Dom vågar säga ifrån och dom bryr sig mera. Dom 

frågar hur man har det och vad man gör på fritiden. 

 

Bara Lisa upplever att det inte är någon skillnad när hon säger: 
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” Det skiljer inget. Det är samma.” 

 

Lärarnas syn på lärarrollen och IV:s betydelse 
 
De två lärarna som jag intervjuade hade en klar samsyn över vad deras uppdrag som 

pedagoger innebar på det individuella programmet. Det första frågetemat som vi pratade 

omkring under intervjuerna var hur de ser på sin lärarroll. Det visade sig att de upplever att 

det finns en tydlig diskrepans mellan deras lärarroll och den som en pedagog i den 

traditionella skolformen tar i sitt arbete.  

 

Lärarrollen 
När de pratade om sin lärarroll och sitt bemötande mot eleverna fanns det en passion och ett 

engagemang i deras röster. Det visade sig att de verkligen ville berätta om det uppdrag de har. 

Eva resonerade som följer: 

 

”Lärarrollen skiljer sig helt tycker jag. Hos oss så ser vi först hur eleven mår innan vi börjar 

med någon undervisning överhuvudtaget. Man checkar av på morgonen, har det hänt något 

speciellt sen senast vi träffades. När man sitter och pratar med eleven på morgonen så ser man 

hur den mår och så lägger man upp undervisningen efter det. Det kanske är någon elev som 

inte alls ska ha någon undervisning en speciell dag. För de är i så dålig kondition och så dåligt 

skick, det har hänt så mycket så dom är inte mottagliga. Och vi brukar säga hos oss att när 

eleven mår bra och allt fungerar runt omkring, då är dom mogna för att ha undervisning. En 

trasig, söndrig själ sitter och tänker på allt annat och vi kan ju aldrig komma in i klassrummet 

och säga att nu ska vi jobba från sidan 63-85 idag så vill ni slå upp dom sidorna. Våra elever 

är på så olika nivå och det här med, man får kolla jättenoga innan man sätter igång, för det 

som fungerar ena dan fungerar inte nästa. Beroende på hur eleven mår och vad som har hänt 

eleven […]. 

 

Tydligt är att Eva inte lägger speciellt mycket tonvikt på själva undervisningen när hon talar 

om sin lärarroll. Det är det personliga mötet som ligger i fokus hos henne när hon beskriver 

sitt arbete. Att kunna möta eleverna på deras känslomässiga nivå är enligt henne nyckeln till 

en framgångsrik undervisning. När jag lite senare diskuterade med den andra läraren, Per, 
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kring samma frågetema om lärarrollen gick tongångarna i samma anda långt bort ifrån böcker 

och traditionell undervisning. 

 

 

”Lärarrollen skiljer sig markant […]. Man måste förutom att man har någon form av 

erfarenhet från olika områden, man har ett rikt möte med olika kulturer, olika 

familjeförhållanden och sociala situationer. Man måste ha någon form av basutbildning och 

det behöver nödvändigtvis inte vara en grundskollärarutbildning i svenska, engelska, matte 

utan andra erfarenheter som man kan ha tillskansat sig på andra sätt och i andra verksamheter. 

Men den stora skillnaden är att man måste som lärare på det individuella programmet orka 

bära ett antal elever, man måste orka bära professionellt och förstå att de här eleverna har en 

svår livssituation. Många av våra elever har det.” 

 

När vi fortsatte att diskutera vad det krävs för bemötanden mot ungdomarna för att lyckas 

med verksamheten fortsätter lärarna inlevelsefullt att berätta om en verklighet som säkert är 

främmande för de flesta av lärarna på gymnasieskolorna runt om i landet. Per fortsätter att 

berätta: 

 

 

”Det kräver förstås andra kompetenser och ett IV program som besitter alla de kompetenser 

som krävs är nog väldigt svårt att få till. Men den viktigaste egenskapen tror jag är att man har 

förståelse att de flesta av de här eleverna inte fungerar i traditionell undervisning. Man måste 

ha tid och förmåga till kommunikation för att få reda på vad de här eleverna befinner sig 

känslomässigt skulle jag vilja påstå. Och att man har en god kunskap om att de här elevernas 

sätt att agera, attitydmässigt ser helt annorlunda ut. Många av dem har ett icke åldersmässigt 

beteende. Där får man som vuxen ta föräldrarollen och visa vad som är ett lämpligt beteende i 

olika situationer. Men parallellt måste man i hjärnan reflektera kring varför de har just detta 

beteende och vad det beror på. Man ser att eleverna har miserabla livssituationer. Dom har 

haft långvarig och mångårig stress i sina hemmiljöer. Våra elever har haft traumatiska 

erfarenheter innan de ens förstår att dom haft dom. Det är uppenbart när man pratar med en 

del av våra elever att det förhåller sig på det sättet. Det krävs långvarigt relationsbyggande för 

att de här ungarna ska fixa sin framtid. Jag är övertygad om att vissa av elevernas föräldrar 

ger fullständigt fan i hur det går i skolan. Det är krasst och cyniskt men det är verkligheten. Så 

vi förbättrar livssituationen för ungarna.” 



 28 

 

Eva berättar även hon om de känslomässigt trasiga eleverna och lägger tonvikt på att hon som 

lärare på IV måste jobba med det som brustit tidigare under elevernas skolgång som t.ex. att 

få veta att man är duktig på olika saker: 

 

”Som lärare på IV krävs det för det första att man är väldigt lyhörd, att man får känna av det 

som kommit fram så många gånger redan och att man ser varje elev varje dag. Och det är 

inget konstigt, så borde det vara på alla skolor, att man bekräftar eleverna. För jag tror det är 

många elever som känner att dom inte blir sedda. Många av våra elever har det omdömet om 

sig själva att dom har varit besvärliga. Så många kan inte ta det här med beröm. Många sitter 

och undrar om man verkligen menar att dom har gjort något bra. Så det kör vi jättemycket 

med, beröm och beröm och beröm för minsta lilla. Dom måste lära sig det.” 

 

Individuella programmets betydelse för eleverna 
Vidare under intervjuerna behandlade vi vilken betydelse lärarna tror att IV har för de elever 

som går där och om IV erbjuder dem något som de tidigare saknat. Både Per och Eva var 

mycket eniga om att så var fallet. Deras svar behandlade lite av varje och Eva ansåg att de i 

första hand blev behandlade med större respekt och att de äntligen fick en bild av 

vuxenvärlden som inte bara innefattade svek, missförstånd och besvikelser: 

 

”Kunskapsdelen men det viktigaste är att de kommer ut i arbetslivet, praktisera, träffa andra 

vuxna. Så de bygger upp en vuxenrelation till flera vuxna som bryr sig om dom och engagerar 

dom. Så dom lär sig att lita på vuxna. Samtidigt som dom själva säger, här blir man behandlad 

som en vuxen. Och det är väl det att vi litar på dom, vi tar dom på allvar och att dom känner, 

vi jobbar mycket med att dom ska få förtroende för oss så det är hela den här sociala biten 

som vi jobbar mycket med. För många av dom har ingen vuxen som dom kan prata med.  

 

Per är inne i samma banor när vi genomför intervjun: 

 

” Ja jag tror vi erbjuder nåt annat men det skulle grundskolan kunnat göra om de hade haft 

mindre grupper och en mer tydligare bild att kunskaper på grundskolan handlar om både 

fostran, relationer och traditionella kunskaper. Och det, visst kan man sätta in att grundskolan 

säger, har inte föräldrarna ett ansvar och visst fan har dom det men man måste ha tid att bygga 

dom relationerna. Och jag vet inte hur många lärare jag mött de senaste tio-femton åren som 
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säger jag hade kunnat göra mycket mer med en halverad grupp. Istället för att ha 26-28 elever 

så i en grupp med 10-12 hade jag kunnat arbeta på ett helt annat sätt. […]tittar man på 

statistiken att mindre än 20 % tar studenten så är IV en riktig kraschlandning. I det 

perspektivet är det ett minusspel. Inte i någon annan verksamhet hade det varit accepterat att 

ha sådana siffror. Men om vi har personliga resurser och förmåga och det sättet vi förhåller 

oss till eleverna kan vi bli ett litet ljus i mörkret för de här eleverna och få dom att känna och 

bevisat för sig att fan det finns vuxna som faktiskt bryr sig på ett annat sätt. Inte bara om jag 

fixar multiplikationstabellen eller om jag vet vad verb och adjektiv är. Alltså det är ofta en 

ordlös kommunikation, det handlar om kroppsspråk och signalsystem.” 

 

Per ser sin uppgift som mycket viktig och att han är mycket kritisk till hur stora delar av 

skolsystemet fungerar. Men i den besvikelsen ger han tydliga exempel på vad han anser är rätt 

väg att möta dessa elever och han berättar om en positiv situation med en elev som utspelade 

sig tidigare under terminen: 

 

”Som en elev sa till mig att om någon skulle fråga henne om vad hon tycker om lärarna på IV 

så sa hon att Per är ett ”pain in the ass” och så klappade hon mig på axeln och log. Det hade 

hon aldrig gjort tidigare för det är en elev som har en väldig distans till fysisk beröring. Att 

hon just kan uttrycka sig så… Jag har träffat henne tidigare på grundskolan i nian. Hon har 

varit så full av hat så hon har blivit polisanmäld för fysiskt våld mot lärare. Som lärare här är 

jag intresserad av hur du tänker, vem du är, vad du står för, vilken framtid du vill ha. Jag är 

faktiskt jävligt intresserad av det. Det outtalade budskapet. Vi har något i vårt sätt att umgås 

som fastnar och utvecklar ungdomarna. Den viktigaste ingrediensen är att vi ser eleven och att 

de får känna sig bekräftade.” 

 

Eva berättar även hon om de här ljusa stunderna och ger exempel som rör de elever som 

lyckats ta sig igenom IV och sedan tagit studenten på ett nationellt program. Dessa elever 

söker nästan alltid upp dem igen och vill att de ska komma på deras student. Hon säger: 

 

”Vi uppvaktar alltid eleverna när dom tar studenten. Dom brukar komma upp här och kolla så 

att vi säkert kommer och ibland skickar dom även inbjudningar. Man känner att dom 

verkligen inte skäms över sin tid på IV. Tvärtom.” 
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Analys och diskussion 
I nedanstående kapitel redovisas den analys som är gjord utifrån den teoretiska bakgrunden 

och det resultat som de kvalitativa intervjuerna lett fram till. Därefter följer en diskussion 

med egna reflektioner kring arbetet och där uppsatsens frågeställningar besvaras.   

 

Kort repetition 
Det här examensarbetets huvudsyfte har varit att studera betydelsen av det individuella 

programmet för de elever som går där. Den har också ställt frågorna om vad eleverna på IV 

har för erfarenheter av sin högstadietid och hur pedagogerna på IV ser på sin lärarroll. För att 

försöka besvara dessa frågor har metodvalet bestått i kvalitativa intervjuer med frågeteman 

där fyra elever och två lärare intervjuats.  

 

Analys 

Högstadietiden 
Skolverket använder sig av framförallt tre faktorer för att förklara varför ungdomarna i 

grundskolan misslyckas i sin skolgång. De är de processrelaterade, individuella och 

systemrelaterade faktorerna42.  

 

När eleverna i studien berättar om sin högstadietid uppvisar samtliga fyra som intervjuats 

negativa erfarenheter som går att relatera till alla tre faktorerna. Flertalet av eleverna nämner 

de processrelaterade faktorerna som en ingrediens i misslyckandet och syftar då framförallt 

till de lärare de haft. De upplever lärarna som oförstående och att de inte tagit tag i problem 

som de här eleverna varit inblandade i. Det har inneburit att de ofta varit i konflikt med sina 

pedagoger. De nämner även undervisningen som de tycker har utgått från hela gruppen 

snarare än individen.  

 

De individuella faktorerna spelar även de en stor roll i ungdomarnas syn på högstadiet och 

deras svaga studieprestationer. De berättar att de ofta har varit inblandade i bråk och skolkat 

mycket som del i problemen och den i förlängningen bristande motivationen.  

 

Den bristande motivationen och de individuella faktorerna har i studien ett samband till de 

systemrelaterade som i det här fallet består av betygssystemet. Eleverna berättade att deras 

                                                 
42 Skolverket: (2001) 
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svaga prestationer gjorde att de visste att de skulle få dåliga betyg vilket sänkte deras 

motivation till en nivå där skolk var ett bättre alternativ än att sitta av lektioner utan att det 

tjänade något till.  

 

Eleverna i Martin Hugos avhandling43 talar i samma banor. De beskriver sin högstadietid som 

en skolgång i ett högt tempo där de hela tiden släpade efter mer och mer. De hade som 

eleverna i denna uppsats känslan av stora textmassor och prov. Likheten mellan Hugos 

resultat och de som den här studien kommit fram till är slående då även ungdomarna i hans 

studier nämner meningslösheten som ledde till skolk.  

 

De talar även de om deras dåliga relationer till lärarna och att de ofta låg i konflikter med de 

pedagoger de mötte. Likheten mellan studierna blir mycket tydliga då två elever berättar 

slående lika erfarenheter om hur de har upplevt situationer då de och en lärare stått och skrikit 

på varandra.  

 

IV:s betydelse för eleverna 
När eleverna får möjlighet att prata om sin tid på IV och vilken betydelse det har blir svaren 

annorlunda i jämförelse med temat kring högstadiet.. De berättar om mindre krav och inte en 

sådan sortering de upplevt tidigare. En flicka pratar om en trygghet som hon inte upplevt 

tidigare som är långt ifrån den tid med mycket bråk som varit hennes vardag tidigare. 

 

De berättar även om ett helt nytt bemötande från vuxenvärlden och de pedagoger de numera 

möter. Enligt ungdomarna frågar lärarna på IV hur de mår och att de blir glada när de kommer 

till skolan. De intresserar sig för deras fritid och kommande framtid. Känslan av att någon 

bryr sig återkommer under de intervjuer som förts. Likt Hugos resultat44 påvisar eleverna i 

den här undersökningen hur pedagogernas bemötanden speglar deras totala bild och 

upplevelse av skolan.  

 

Det här stöds i det som lärarna säger när de pratar om den eventuellt större betydelse som det 

individuella programmet kan ha för eleverna. Båda lärarna i undersökningen lägger tonvikt 

vid att eleverna på IV blir behandlade på ett mer vuxet sätt och att de behöver känna att 

vuxenvärlden går att lita på. De menar att flertalet av eleverna är trasiga ungdomar som 

                                                 
43 Hugo, Martin: (2006) 
44 Hugo, Martin: (2006) 
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behöver uppleva att någon bryr sig och att framgång inte bara mäts i traditionella kunskaper 

som multiplikationstabeller och liknande. 

 

Lärarrollen 
När lärarna diskuterar sin egen lärarroll och vad de lägger tonvikt på i sin yrkesutövning växer 

en mycket intressant aspekt fram i materialet. Det visar sig att de i väldigt stor utsträckning 

har lika syn på vad som är viktiga läraregenskaper på IV som deras elever. Eleverna talar, 

som tidigare nämnts, om det personliga mötet och relationsbyggande genom att t.ex. fråga hur 

man mår på morgonen och att intressera sig för deras liv utanför böcker och skolväggar.  Att 

lärarna lägger sådan betoning vid dessa aspekter talar för att de är rätt ute i sitt arbete och på 

så sätt erbjuder eleverna en ny upplevelse av skolan. 

 

Diskussion 
Att skriva ett examensarbete på lärarutbildningen innebär mycket känslor. Först och främst 

inser man att nästan fem års studier snart är till ända vilket i sig är speciellt. Dessa fantastiska 

år som varit lärorika och roliga har nu bytts ut mot en heltidsanställning på en högstadieskola. 

Teori ska nu bli praktik. 

 

Men det som berört mig mest under processens gång är det material som långsamt växt fram 

under arbetets gång.  Att möta de här eleverna i 16-årsåldern som går på det individuella 

programmet griper tag då de ofta är ungdomar med stora svårigheter och erfarenheter som 

många av oss andra aldrig kommer komma i närheten av under hela våra liv.  

 

Deras berättelser om deras högstadietid avslöjar att det har saknats något i skolan. Det 

innehåll som funnits har inte kunnat nå fram till dem. Det går självklart inte skylla allt på 

skolan då det alltid finns ett personligt ansvar när problem uppstår. Svårigheten för de här 

ungdomarna är oftast att de inte kunnat välja sina egna vägar eftersom de som barn alltid 

påverkas av vuxnas beslut och vägval. 

 

Därför tror jag att elevernas vikt vid lärarnas bemötande för en givande skolgång har en tydlig 

förklaring. Många av dem känner sig enormt svikna av vuxna i sin omgivning att 

relationsskapandet mellan pedagog och elev är nyckeln till en framgångsrik skoltid och 

därmed också en undervisning som i förlängningen leder till nationell behörighet. Utan 

positiva vuxna blir vägen mycket svår och kantad av misslyckanden.    
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En aspekt som är viktig att lyfta i sammanhanget är om det är själva formen som IV bedrivs i 

som gör att eleverna trivs bra. Skillnaden är stor då lärartätheten är högre och grupperna är 

mindre än på högstadiet. Tiden som pedagogerna på IV har till varje enskild individ är mycket 

större. De träffar sina elever under lång tid dagligen jämfört med en högstadielärare som kan 

ha en grupp som överstiger 25 elever som han eller hon träffar några gånger i veckan. Det gör 

givetvis skillnad. 

 

Trots den skillnaden i form är det tydligt att de vuxnas bemötande är kärnan för att dessa 

elever ska känna sig trygga och förstådda. Lärarna påvisar den annorlunda uppgift som de 

anser sig ha jämfört med grundskolan som de båda har lång erfarenhet av. Att inte bara 

fokusera på kunskapsinhämtning utan att sätta människan i första rummet är enligt dem 

nyckeln till framgång i arbetet.  

 

Om det nu är så att grundskolan inte klarar av att se och möta de här ungdomarna, som i 

många fall har djupa sociala problem, står skolan inför ett stort problem som behöver lösas. 

Att det individuella programmet får ta emot det stora antal elever varje år är en trend som 

måste brytas. För att det ska ske måste nog grundskolan tänka om i sitt sätt att undervisa de 

elever som riskerar att inte uppnå nationell behörighet.  

 

Förslag till lösningar på problemet med de elever som inte tar sig in på gymnasiet är många 

och den nuvarande regeringen talar sig varma för lärlingsutbildningar som ett komplement till 

de traditionella gymnasieprogrammen. Det som är kontroversiellt med den formen av 

utbildning är att det medför att vissa inte går i skolan vilket enligt många borde vara en 

självklarhet. Men det vi kanske måste fråga oss är om alla ungdomar ska gå i skolan efter de 

avslutat år nio. Eftersom det inte har fungerat med skolgång tidigare för de ungdomarna är 

kanske lärlingsutbildning med direkt koppling till yrkesliv och den riktiga världen precis det 

som behövs. Men vilka åtgärder som krävs är en fråga för en annan undersökning men klart är 

att något bör göras. 

 

Det som jag däremot kan diskutera i den här studien är det faktum att den här typen av 

forskning som tar sig in i hjärtat av verksamheten i skolan behövs. Det som sker på 

processnivå i skolan är kärnan i yrkesutövningen och här behövs mer kunskap och en större 

del av lärarutbildningen borde enligt min åsikt behandla dessa delar.  



 34 

 

Efter att jag noggrant studerat det materialet som jag fått fram i min uppsats anser jag att det 

inte råder någon tvekan att de elever som den här studien innefattar har en mycket negativ syn 

av sin högstadietid med mycket bråk, skolk och problem med sin relation till vuxenvärlden. 

De är mycket besvikna och förklarar hur de känt sig utanför och dömda på förhand.  

 

Det visar sig även tydligt att deras tid på IV har inneburit en ny erfarenhet av skolan. Eleverna 

berättar om en lugn och trygg verksamhet som inte innehåller ständiga bråk och konflikter 

med pedagoger som inte förstår dem och deras problem. För de här fyra elever som deltagit i 

studien har det individuella programmet en vidare betydelse än att bara uppnå nationell 

behörighet. Framförallt lägger de tonvikten på lärarnas bemötande som det som betyder mest i 

deras skolvardag. 

 

Lärarnas syn på sin yrkesroll är att de i första hand ska skapa goda relationer med sina elever 

och ge dem goda erfarenheter av vuxna. De vill visa att de intresserar sig för den enskilda 

eleven och deras liv utanför skolan. Det ska i sin tur ge bra förutsättningar för inlärning. Det 

stämmer mycket väl överens med elevernas positiva upplevelser av pedagogerna och 

utformningen av det individuella programmet. 

 

Jag anser att uppsatsen härmed har besvarat de problemformuleringar som den ställde i 

inledningen. IV har en stor betydelse för eleverna samtidigt som en god kontrast till en 

trasslig högstadietid. Lärarna ser sin yrkesroll som framförallt relationsskapande och att det 

eleverna är positiva vuxna förebilder. Även syftet att läsaren ska informeras om IV:s 

verksamhet anser jag som uppfyllt. 

 

Några avslutande ord 
Det här examensarbetet ger inte en generell bild av det individuella programmet i Sverige. Det 

här är en begränsad fallstudie som enbart innefattar fyra elever och två lärare på en skola i 

Småland. Framtida forskning skulle exempelvis kunna studera vad som faktiskt sker på 

processnivån i grundskolan och på IV och vilka likheter och skillnader som finns där. 

Möjligheterna är stora och frågeställningarna många. Därför kan inte examensarbetet göra 

anspråk på någon uttalad sanning men den kan vara ett litet bidrag till den heta debatt som rör 

framtiden för IV. 
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Bilaga 

 

Frågeteman examensarbete  
 
Elever 
 

1. Högstadietiden 
 

• Be eleven beskriva sin tid på högstadiet. 

• Hur upplevde eleven lärarna och deras bemötande? 

• Varför lyckades eleven inte uppnå målen för gymnasiet enligt deras egen åsikt? 

• Fanns det någon annan problematik än kunskapsinhämtningen?  
 

2. Familjesituation 
 

• Be eleven beskriva sin familj och boendesituation 

• Låt eleven berätta om sina föräldrar och deras arbete/studier/annan försörjning. 
 

3. Individuella programmet 
 

• Vad tycker eleven om sin tid på IV hittills?  

• Hur är det att vara elev på IV jämfört med högstadiet? 

• Hur upplevs lärarna och deras bemötande? 

• Målsättning med IV? 

• Fördelar respektive nackdelar med programmet. 
 
 
 

Lärare 
 

1. Lärarrollen på IV 
 

• Hur skiljer sig, enligt läraren, lärarrollen på IV mot övriga gymnasieskolan? 

• Vilka speciella egenskaper och bemötanden krävs av en lärare på IV? 

• Finns det något en pedagog på IV kan erbjuda eleverna som inte grundskolan/ 
gymnasiet kan? 

 
2. Betydelsen av IV 

 

• Vilken betydelse har IV för eleverna? 

• Tycker läraren att den nuvarande utformningen av IV tillfredsställande eller inte?  

• Hur ser läraren på dagens politiska vindar om överflyttning av resurserna till 
grundskolan?  

Bör IV bedrivas i en segregerande eller integrerande form? 


