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ABSTRACT 

C-uppsats i sociologi 

Författare: Moa Blom 

Titel: IV-elever – En studie av elever som har gått det individuella programmet på gymnasiet 

Det individuella programmet på gymnasiet är ett omdebatterat ämne. Det pågår diskussioner 

om dess existens och utformning. För att få börja på ett nationellt program på gymnasiet så 

måste eleven vara godkänd i kärnämnena (matematik, svenska och engelska). Är de inte 

godkända får de gå på IV-programmet för att inhämta de saknade kunskaperna. Eleverna som 

går på IV-programmet har alltså misslyckats på något sätt i grundskolan, idag är IV-

programmet ett av de största gymnasieprogrammen i Sverige. Knappt hälften av eleverna på 

IV-programmet går vidare till ett nationellt program. Studien undersöker de elever som 

lyckats under sitt år på IV-programmet och hur tiden på IV har påverkat dem. Studien har 

gjorts genom intervjuer med fyra före detta IV-elever och en lärare på IV-programmet. 

Resultatet har analyserats genom symbolisk interaktionism och hur eleverna har påverkats av 

de signifikante andre. Resultaten pekade på vikten av positiv feedback till eleverna, att stärka 

elevernas självbild är det som ger resultat. ”Framgång föder framgång.” 
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INLEDNING 

 

I inledningen tar jag upp ämnets bakgrund, och hur jag finner ämnet intressant. Jag beskriver 

det individuella programmets uppkomst, hur det ser ut idag och vad regeringen vill göra för 

förändringar. Jag tar upp syftet, problemformulering och dess avgränsningar. Jag presenterar 

information om skolan där jag har valt att förlägga studien. 
 

Bakgrund 

Det Individuella Programmet (hädanefter IV-programmet eller IV) är en het fråga i dagens 

politiska debatt och programmet är ett av de största gymnasieprogrammen i Sverige. IV-

programmet är till för de elever som inte har blivit godkända i ett eller flera utav kärnämnena, 

matematik, engelska eller svenska, i grundskolan. Enligt Skolverket är eleverna på IV-

programmet ofta individer som inte passat in i den vanliga skolmiljön1, vilket idag är nästan 

en majoritet av eleverna. IV-programmet ska fungera som ett förberedande år där eleverna har 

möjlighet att inhämta den kunskap de saknar innan de börjar på ett nationellt 

gymnasieprogram. Idag går cirka sju procent på IV-programmet. Hälften av dem är där på 

grund av obehörighet. Den andra halvan är där på grund av andra anledningar som till 

exempel avhopp från ett nationellt gymnasieprogram eller att de inte kommit in på det tänkta 

programmet på grund av för höga antagningspoäng och därför valt att vänta. Under läsårets 

gång ökar elevantalet markant då elever som hoppar av ett nationellt program allt som oftast 

passerar IV. I slutet av vårterminen brukar antalet elever vid IV ha stigit med uppemot 17 

procent.2 Enligt Skolverket så gick 44 procent av IV-eleverna år 2005 vidare till ett nationellt 

gymnasieprogram. De resterande eleverna finns kvar inom IV-programmet ett andra år eller 

så försvinner de helt från gymnasiet. Ungefär 20 procent av de elever som börjar på IV-

programmet erhåller ett slutbetyg efter fyra år i gymnasiet. Efter ytterligare ett år, alltså fem år 

i gymnasiet, erhåller ca 24 procent ett slutbetyg.3 Idag kan elever som har svårt att hinna med 

studietakten på gymnasiet gå ett extra år, vilket då innebär fem år för elever som har gått på 

IV-programmet. Ett slutbetyg innebär godkänt i alla de 30-35 kurser som normalt ingår i ett 

program dessutom så måste de ha genomfört ett projektarbete med godkänt resultat. Ett tillägg 
                                                

1 IV 2000:21, Skolverket s.127 
2 Heltid och resursförstärkning, Skolverket, 2007 s 19f 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/1707/a/9247;jsessionid=AF3F6F905BDC2DA5F49B05C644FF2AE6 2009-01-
12 21.35. Heltid och resursförstärkning, Skolverket, 2007 s 25 
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till detta är att endast 69 procent av 2005 års elever, alltså de som gick ut gymnasiet år 2008, 

fick ett slutbetyg. De elever som inte får ett slutbetyg får ett samlat betygsdokument. 

Jag fick upp ögonen för ämnet när jag fick tillgång till 17 brev skrivna av elever våren 2008, 

då elever på IV-programmet. De skrev till utbildningsministern Jan Björklund och 

Utbildningsdepartementet när de fick höra om förslaget att avskaffa IV-programmet. I de här 

17 breven beskriver eleverna personligt varför de vill att IV-programmet ska få finnas kvar. 

Alla eleverna beskriver IV-programmet i positiva ordalag där majoriteten nämner hjälpen, 

stödet och trivseln som viktiga faktorer. Några elever nämner också vilka tankar om framtiden 

de har, att IV-programmet inger hopp om framtiden, många ser det som deras ”sista chans” 

och att det har gett dem ”en spark i baken”, och några beskriver positiva framtidsplaner. 

Många av eleverna beskriver tiden i grundskolan som problematisk med mobbning eller 

sjukdom. Alla elever fick ett varsitt svar från Utbildningsdepartementet, ett svar som i stort 

sett var av liknande innehåll; utredningen SOU 2007:27 Framtidsvägen – en reformerad 

gymnasieskola nämns och i samma veva beskrivs införandet av IV-programmet som ett 

misslyckande då det endast är tre av tio som efter ett år på IV-programmet går vidare och blir 

inskrivna på ett nationellt program. De beskriver även skolpolitiken som nu förs och den som 

har förts, hur grundskolan har brustit i sitt ansvar och att de nu vill se betyg från årskurs sex 

och nationella prov från årskurs tre allt för att de elever som halkat efter ska uppmärksammas 

så tidigt som möjligt. De skriver om upprustningen av grundskolan och den största satsningen 

av fortbildning av lärare sedan skolan blev kommunaliserad. Svaren som eleverna har fått är 

skrivna på ett relativt akademiskt och avancerat språk. 

 

IV-programmets uppkomst 

Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet blev det allt svårare för ungdomar att komma 

ut i arbetslivet. Mot tidigare när en av tre elever gick direkt från nionde klass ut i arbetslivet. 

Arbetsmarknaden började efterfråga både högre utbildning och högre ålder, vilket resulterade 

i hög ungdomsarbetslöshet. Under 80-talet ökade därför trycket på gymnasieskolan och under 

de första åren på 1990-talet kom parrollen att gymnasieskolan skulle tillhandahålla en 

utbildning för alla och i och med det uppkom gymnasiereformen. 1991 bildades de 16 

nationella gymnasieprogrammen och i samband med detta inrättades även dagens IV-

program. Idag går ca 98 procent av grundskolans elever vidare till gymnasiet. Under de första 

åren av IV-programmets existens gick endast ungefär fem procent av eleverna på IV-
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programmet. Vid införandet av de nya behörighetsreglerna 1998, som innebar att eleverna var 

tvungna att vara godkända i kärnämnena, matematik, svenska och engelska, för att bli 

behöriga till något av de 16 nationella programmen, ökade andelen till drygt sju procent (år 

99/00). Elevantalet på IV-programmet har varit relativt stabilt sedan dess. Ökningen av antalet 

elever beror på större elevkullar och har följaktligen ökat inom alla program.4 I samband med 

elevströmmen till IV-programmet så uppmärksammades variationerna inom IV-programmet 

och därefter har IV-programmets utformning och existens diskuterats.5 De elever som går 

vidare till IV-programmet idag motsvarar med stor sannolikhet de elever som dels inte 

började på gymnasiet förr och dels de som fanns inom de tvååriga praktiska linjerna som 

innan gymnasiereformen inte innehöll alls lika stor del studieförberedande ämnen som de gör 

idag.6 

 

Presentation av IV idag 

Det finns tre olika varianter av IV-programmet idag; programinriktade individuella program 

(PRIV) som innebär att eleven läser in den kunskap de saknar samtidigt som de läser på ett 

nationellt program. Individuella programmets introduktionskurs för invandrare (IVIK) vilket 

är ett specialutformat program för sent invandrade elever och innebär precis som de andra 

inriktningarna inom IV en individuellt anpassad studietakt. Den tredje varianten är 

arbetsplatsförlagd utbildning (APU) där eleven har möjlighet att kombinera studier med 

arbete och där praktiken helst ska vara i relation till det tänkta nationella programmet. 

Kritiken som riktas mot IV-programmet idag är främst det stora elevantalet och den 

heterogena gruppen som gör det svårt att tillgodose varje elevs individuella behov vilket är 

grundtanken med IV-programmet. IV-programmets utformning och omfattning skiljer sig åt 

mellan kommunerna vilket beror dels på att IV-programmet inte har programmål som de 

nationella programmen och dels på att andelen elever som studerar på IV-programmet 

varierar kraftigt mellan kommunerna.7 Det som är viktigt med IV-programmet är att elevernas 

självkänsla stärks och att de får lära sig tro på sin egen förmåga och kunskap, ”det finns inga 

                                                

4 Heltid och resursförstärkning, Skolverket, 2007 s 20 
5Martin Hugo, Liv och Lärande i gymnasieskolan, 2007, kap. bakgrund. Donald Broady, Nya Betingelser för 
skolan under 1990-talet, 2000, s.20 
6 Donald Broady, Nya Betingelser för skolan under 1990-talet. Kap II. 
7 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola s.255. Heltid och resursförstärkning, Skolverket, 
2007, s 21 
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dumma frågor”. IV-programmet presenteras i olika reklamblad för gymnasieskolor som ett 

program med syfte ”att stärka ditt självförtroende och din självbild, förbereda dig att 

självständigt klara vuxen- och arbetslivet samt ge dig behörighet till det nationella program du 

önskar.”8  

 

Presentation av regeringens förslag angående förändringen av IV 

Det har förts diskussioner inom politiken angående IV-programmets existens och dess 

funktion. Det finns ett förslag på att avskaffa IV-programmet som bottnar i utredningen SOU 

2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. IV-programmet ska enligt detta 

förslag ersättas av ett preparandår inom grundskolans år, ett individuellt alternativ samt en 

programintroduktion. Det innebär att ett preparandår ligger inom grundskolans ansvar och ska 

finnas till för de elever som anses ha möjligheten att inom ett år uppnå kraven för behörighet 

till ett nationellt gymnasieprogram. Det individuella alternativet är utformat utefter 

individuella förutsättningar och ska fungera som ett alternativ till de nationella 

gymnasieprogrammen. Detta alternativ är alltså till för de elever som inte anses kunna uppnå 

behörighetskraven för ett nationellt gymnasieprogram under ett preparandår och det är oftast 

elever som är i behov av särskilt stöd. Programintroduktion är till för elever som är sent 

invandrade, under de senare åren i grundskolan eller gymnasieåren och ska tillhandahålla 

intensivutbildning i svenska språket för en vidare utslussning till passande 

utbildningsalternativ. Ett beslut angående dessa förslag kommer att fattas våren 2009. 

 

Syfte 

Mitt syfte med studien är att följa upp de elever som gått vidare ifrån IV till ett nationellt 

gymnasieprogram. Jag vill alltså undersöka hur det går för de elever som har lyckats på IV-

programmet, de som gått vidare till ett nationellt program. Jag anser att detta ämne är av 

yttersta vikt, då svårigheterna med IV idag anses vara stora. Detta borde göra det tydligt att vi 

bör ta reda på hur IV-programmet faktiskt har lyckats, vad det är som gör att konceptet lyckas 

ibland men också varför det är så pass få av dessa elever som går ut gymnasiet med ett 

slutbetyg. Vad är det som senare brister på de nationella programmen?  För att kunna möta 
                                                

8 Hämtat från en reklambroschyr för gymnasiet 
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regeringens förslag om att omvandla IV-programmet måste vi kunna peka ut de lyckade och 

misslyckade faktorerna i och efter IV-programmet. Även om IV-programmet avskaffas eller 

förflyttas till grundskolan så försvinner inte dessa elever. 

 

Problemformulering 

o Hur påverkas eleven av att ha gått på IV-programmet? 

o Hur ser de före detta IV-eleverna på sin tid på IV-programmet?  

 

Avgränsningar 

Jag valde att endast inrikta mig på de elever som gick på IV förra året, alltså 2007-2008, och 

endast intervjua de som har gått vidare till ett nationellt program. Jag valde att endast 

intervjua de elever på grund av att det är deras bild av deras situation som jag vill åt. Hur de 

upplevde IV-programmet, hur det är att ha lyckats där och hur det nu känns att ha fått gå 

vidare till ett nationellt program är det studien fokuserar på. Studien är avgränsad till en 

mindre skola i södra Sverige och är således inte representativ för hela Sverige. 

 

Skolan i studien 

Jag valde en skola där jag redan hade kontakter med en del lärare, allt för att få snabb och lätt 

tillgång till fältet. Jag har gjort det medvetna valet att inte skriva ut skolans namn på grund av 

mina intervjupersoners anonymitet. Skolan ligger i en liten stad i södra Sverige och är den 

enda gymnasieskolan i kommunen. 

På den valda gymnasieskolan gick det år 2007 558 elever och 112 (20 procent) av dem var 

elever på det Individuella Programmet, varav 39 procent var kvinnor och 16 procent elever 

med utländsk bakgrund. I IV årskurs 1 gick det 86 elever, i årskurs 2 10 elever och i årskurs 3 

16 elever. Det bör anmärkas att dessa siffror inkluderar även de som gick på PRIV, det 

programinriktade individuella alternativet. Läraren som jag har intervjuat vill även göra 

tillägget att alla dessa elever inte passerar IV-programmet, en del har även heltids APU 

(praktik). Elevantalet på IV-programmet brukar ligga, enligt läraren, på ca 40 stycken, dock så 

har jag inte hittat någon statistik för att styrka den informationen. IV-programmet var år 2007 
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det största programmet på den valda gymnasieskolan, på andra plats låg 

Samhällsvetarprogrammet med 108 (ca 19 procent) elever. Av de elever som började på IV-

programmet år 2006 så gick ca 52 procent vidare till ett nationellt program.  

För 9 år sedan, 1999, gick där 701 elever och endast 43 (ca 6 procent) av dem var elever på 

det individuella programmet medan det gick 215 (ca 31 procent) elever på det 

Samhällsvetenskapliga Programmet. De 43 elever som gick på IV-programmet 1999 har jag 

tyvärr inga mer uppgifter på, jag vet inte vilka som är inräknade där och jag vet inte hur 

många som gick vidare till ett nationellt program. Utifrån dessa siffror syns det att det har 

skett en markant ökning av elever på IV-programmet under de senaste 9 åren, från 6 procent 

till 20 procent.9 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

I kapitlet tidigare forskning beskriver jag den redan existerande forskningen inom området. 
 

Sociologiska studier inom skolvärlden finns det gott om och IV-programmet är inte ett 

outforskat ämne. Det finns flera utredningar gjorda inom Skolverket angående IV-

programmet och hur eleverna och lärarna anser att det fungerar.10 Det finns även en del 

avhandlingar11 som rör ämnet. Den tidigare forskningen jag har kommit över rör främst IV-

programmet och de elever som går där och frågan om varför de har hamnat där, forskning 

kring de elever som lyckats och gått vidare till ett nationellt program är knapp och verkar än 

så länge främst vara en siffra i statistiken. 

IV-programmet är ett program som skiftar kraftigt från kommun till kommun och till och med 

mellan skolorna inom kommunerna, vilket självklart gett ett varierande resultat i 

undersökningar och studier av IV. En del skolor lägger tyngdpunkten på utbildningens 

betydelse medan andra lägger det på praktikens. Eftersom IV-programmet även varierar i 

                                                

9 www.skolverket.se (all statistik är hämtad från siris, basdata) 
10 Exempel på utredningar gjorda av Skolverket; Kvalitet inom IV – hela skolans ansvar. Gy2000:21 Individuella 
Programmet, 2001. Det individuella programmet – ett flexibelt program inför framtiden? 1996 
11 Exempel på doktorsavhandlingar; Elisabeth Hultqvist, Segregerande Integrering, 2001. Martin Hugo, Liv och 
lärande i gymnasieskolan, 2007. 
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storlek så är det en bidragande orsak till den skiftande kvaliteten mellan skolornas IV-

program. 

I skolverkets rapport nr 9312 kan vi läsa om olika attityder gentemot IV. De nämner ett fall där 

en elev vägrat vara med i skolkatalogen under beteckningen IV eftersom hon inte ville att 

andra skulle veta att hon gick där. De nämner också att flera lärare kan ge exempel på 

kollegor som ser ner på IV-eleverna. De som inte tror att IV-elever har samma status som 

andra elever innehar en brist på kunskap om verksamheten, enligt skolverkets rapport. Många 

elever är negativa till skolan när de börjar på IV-programmet men blir allteftersom alltmer 

positiva,13 ”Många elever ser sin tid på IV som ”ett lyft”. ”14 

Elisabeth Hultqvist har skrivit en avhandling som heter ”Segregerande Integrering – En studie 

av gymnasieskolans individuella program” (2001), det är en utbildningssociologisk analys 

som beskriver mötet mellan de ”svaga” eleverna och gymnasieskolan. Hultqvists avhandling 

är en studie utav IV-programmet och hur undervisningen ser ut där, hon har valt att studera tre 

klasser på IV-programmet. I de intervjuer Hultqvist genomfört har det framgått att majoriteten 

av eleverna hon intervjuat anser att IV-programmet är ”slappt”. Utformningen av IV skiljer 

sig från den ”vanliga” skolan genom en mer individualiserad och egenstyrd undervisning och 

mindre klasser. Detta gör att IV uppfattas som kravlöst av eleverna på grund av att det är inte 

den skolformen som eleverna känner till som den ”vanliga” och ”normala”. Eleverna 

definierar sig sedan utefter detta, som mindre framgångsrika, de som behöver särbehandling. 

”Skolans läroprocess har under sekler gått ut på att finna det rätta; det rätta svaret, den 

korrekta stavningen.”15  

Sett utifrån detta kan vi förstå att det individuellt anpassade IV-programmet lätt ger en känsla 

av att vara annorlunda. Att vara IV-elev innebär att inte inneha de kunskaper som skolan 

kräver för behörighet till ett nationellt program. Skolkunskaperna ses som en väg ut för IV-

eleverna. När IV-eleverna avvisar de annorlunda och mer självständiga 

undervisningsmetoderna, vilka uppfattas som slappa och kravlösa av eleverna, är det på grund 

av att de har ett behov av att få skolans godkännande och acceptans vilket de normalt får 

genom exempelvis godkända prov. Det är genom ”det rätta” som skolan vanligtvis mäter 

                                                

12 Skolverket Rapport nr 93, Det Individuella Programmet – ett flexibelt program för framtiden? 1996 
13 Skolverket Rapport nr 93 Individuella Programmet 1996, s 30 
14 Skolverket Rapport nr 93 Individuella Programmet, 1996, s 29 
15 Elisabeth Hultqvist, Segregerande Integrering, 2001, s.188 



13 
 

framsteg och framgång och det är även den bekräftelse som IV-eleven eftersträvar.16 

Hultqvists studie tar slut där min börjar då hon inte har gjort någon uppföljning av de tre IV-

klasser som hon studerade, hon har alltså inte undersökt huruvida de studerade eleverna har 

lyckats på IV-programmet och hur de klarat eventuell fortsatt gymnasieutbildning. 

I Kristina Hellbergs avhandling ”Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: 

skolvardag och vändpunkter” (2007) studerar hon elever med diagnosen Aspergers Syndrom 

som går i en särskild klass på gymnasiet, dessa elever berättar om sin tid på grundskolan. Jag 

vill dra paralleller från hennes studie till min, genom att peka på elever som har blivit olika 

och annorlunda behandlade. De som har blivit särbehandlade och utpekade på något sätt 

under tiden på grundskolan: eleverna i Hellbergs avhandling genom sin diagnos Aspergers 

syndrom och eleverna på IV genom mindre kunskap i vissa ämnen och i många fall någon 

form av bokstavsdiagnos. Hellberg skriver: 

”Både Emanuelsson (2004) och Haug (2004) belyser en problematik i relation till att bli 

definierad som en elev i behov av särskilt stöd i skolan. Genom denna identifikation följer 

en skolgång som är särskild från den vanliga skolgången.”17 

Alla dessa fyra forskare som nu nämnts, Emanuelsson (2004)18, Haug (2004), Hellberg (2007) 

och Hultqvist, (2001) beskriver samma problematik angående elever och hur de definierar sig 

själva och hur de blir definierade av andra. Haug som Hellberg refererar till har skrivit boken 

”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisningen” (1998) där han just beskriver den aktuella 

situationen som rör de elever som oftast hamnar på program som IV. Många av eleverna som 

hamnar på IV har under tiden i grundskolan fått specialundervisning i försök att ge dem 

tillräcklig kunskap för behörighet till gymnasiet. Vilket är precis vad både Hultqvist och 

Hellberg (2007) i sina studier beskriver som en del av problemet, eleverna definierar sig som 

annorlunda.19 I många avhandlingar och studier rörande ungdomar så diskuteras betydelsen av 

skapandet av personers identiteter. Hellberg beskriver identitetsprocesser som ett ständigt 

pågående arbete, där identiteter omvandlas och förändras i olika sammanhang. Alla 

situationer är därför av betydelse för identitetsprocessen och den språkliga interaktionen har 

                                                

16 Elisabeth Hultqvist, Segregerande Integrering, 2001, s 137ff  
17 Kerstin Hellberg, Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram, 2007, s 13 
18 Emanuelsson,	  I.	  Integrering/inkludering	  i	  svensk	  skola.	  I	  J.	  Tossebro	  (red.),	  2004	  
19  Elisabeth Hultqvist, Segregerande integrering, 2001 s 137-151. Kerstin Hellberg, Elever på ett anpassat 
individuellt gymnasieprogram, 2007, kap 3 
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ett stort inflytande.20 Vi utvecklar olika identiteter, och vissa elever blir den som är bra på 

sport, eller den som är bra på att stava. Hellberg menar att en del elever aldrig utvecklar den 

typ av identitet i skolan.  

”Upprepade misslyckanden och negativa erfarenheter i relation till skolan får tydliga 

konsekvenser för elevens syn på sin förmåga inom dessa praktiker”21 

Det är ofta dessa elever som hamnar på IV-programmet.  

Haug tar upp begreppen segregerande integrering och inkluderande integrering. Segregerande 

integrering innebär att elever med särskilda behov tas ut i mindre grupper med målet att de 

ska återinföras i skolan och fungera som och tillsammans med de andra eleverna, en 

samhällsintegrering för att eleven ska kunna delta i det ”normala” samhällslivet precis som 

”alla andra.” Inkluderande integrering innebär att specialundervisning ska ske i de klasser som 

eleverna normalt går i. Tanken är att skolan ska vara likvärdig inför alla. I och med det så 

försvinner skillnaden mellan ”special- respektive vanlig” undervisning.  I skolan, i Sverige 

idag, så ligger undervisningen närmast den segregerande integreringen.22  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I teoretiska utgångspunkter tar jag upp de teorier som jag senare använder för att analysera 

och förstå mitt material. 
 

Symbolisk Interaktionism 

George H. Mead (1863-1931) är den som anses ha lagt grunden till den symboliska 

interaktionismen även om han då kallade det social behaviorism. Herbert Blumer, en av 

Mead’s studenter, var den som myntade begreppet symbolisk interaktionism. Symbolisk 

interaktionism innebär att människan behöver interagera med andra människor för att skapa 

sig en självbild, det är vår förmåga att använda oss av mänsklig interaktion både verbalt, 

språket, och icke-verbalt, kroppsspråket, minrörelser etc., som ligger till grund för vårt sociala 

                                                

20 Kerstin Hellberg, Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram, 2007, s 17f 
21 Kerstin Hellberg, Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram, 2007, s 19 
22 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 1998, kap. Situationen idag 



15 
 

beteende och det är också så vi skapar relationer runt omkring oss. Mead kallar det vi 

använder oss av när vi interagerar med varandra för symboler, det är dessa symboler som gör 

att vi kan förutsäga beteenden hos varandra och förstå vad som förväntas av oss.23 Charles 

Horton Cooley (1864-1929) beskrivs som en av de som uppkom med en utav hörnstenarna 

inom den symboliska interaktionismen. Cooley beskriver bland annat den så kallade 

spegelteorin; att vi ser oss själva genom andra. Han menar att vårt sociala jag har tre 

huvuddelar: 

”1. Vår föreställning om hur vi ter oss för andra, 

 2. vår föreställning om den andra personens bedömning av oss och 

 3. en självkänsla, positiv eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar”24 

Således blir uppfattningen om oss själva positiv eller negativ beroende på den andres reaktion, 

vi ”speglar” oss i den vilket formar och förändrar vårt jag. Vi ser oss själva genom andra och 

genom våra relationer till andra, vi upplever oss själva genom våra handlingar och andras 

respons och reaktioner på dem. Mead har en annan vinkling på spegeljaget, han använder sig 

av begreppet rollövertagande (role-taking) med det menar han att vi tar andras roller och 

genom det formar och förändrar vi vårt jag. Deras båda vinklingar är följaktligen snarlika. Vår 

förmåga att interagera, att ta varandras roller, gör det möjligt att känna empati. Det ger oss vår 

förståelse för hur andra människor känner och tänker och ger oss möjlighet till medkänsla för 

andra. Vår sociala förmåga är inte något som är givet från födseln utan det är något vi 

tillförskansar oss under vår uppväxt genom just socialisation människor emellan.25 Människan 

har olika identiteter för olika situationer och det betyder inte att individerna lider av en 

personlighetsklyvning utan det handlar om att människan agerar olika i olika miljöer och 

situationer. Vårt jag är något som förändras och omvandlas genom hela livet. Varje individ, 

varje jag, har ett ”I” och ett ”me”;  

                                                

23 Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen, 2004 s 46 
24 Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen, 2004, s 43 
25 George H. Mead, Medvetandet, Jaget och Samhället, 1976, kap III. Per Månsson, Moderna Samhällsteorier, 
2003, s 157ff Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen, 2004, s 43ff, kap 4 
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” ”I” är organismens respons på de andras attityder; ”me” är den organiserade 

uppsättning av andras attityder som man själv antar. De andras attityder utgör det 

organiserade ”me” och sedan reagerar man gentemot det som ett ”I”.”26 

Alltså ”I” och ”me” är två skeden i jagets utveckling, där ”I” är den spontana och kreativa 

sidan av oss och ”me” är de sociala rollerna, de förväntningar som andra har på oss. Jaget 

reagerar olika i olika situationer och reaktionerna sker till viss del omedvetet då det är 

impulser som styr. ”I” och ”me” är i ständig växelverkan där ”me” styr över ”I” som agerar. 

När en situation ägt rum blir ”I” en del av ”me” då det är något som skett i det förflutna på så 

sätt påverkar ”I” hela tiden ”me” till förändring.27 

Andra människor påverkar vår självbild och vår identitet olika mycket, de närmaste i vår 

omgivning kallas ”signifikante andre” och sen finns de ”generaliserade andre” vilket är allt 

runt omkring en, det institutionella nätverket i egenskap av samhället i helhet. Den 

signifikante andre är de människor i vår närhet som betyder mycket för oss. I början av livet 

är det föräldrarna för att sedan inkludera lärare, kamrater etc. Signifikanta andra har stor 

betydelse för ens självbild, det är människor vi lyssnar till.28 Reflektion, medvetet tänkande, 

är en social inre konversation mellan individen och en själv där ”I” samtalar med ”me” eller 

den generaliserade andre.29 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

26 George H. Mead, Medvetandet, Jaget och Samhället, 1976, s 133 
27 Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen, 2004, s 46f, 102 

28 Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen, 2004, s 66, 70f 
29 Per Månsson, Moderna Samhällsteorier, 2003, s 170 
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METOD 
 

I metodkapitlet beskriver jag mitt val av metod, hur jag gått till väga för att göra mitt urval 

och hur jag har bearbetat materialet. Jag diskuterar även validiteten i min undersökning. 
 

Val av metod 

Mitt val av kvalitativ metod föll sig naturligt då det var personers upplevelser och känslor jag 

ville åt. Jag bestämde mig tidigt för att göra semistrukturerade intervjuer, allt för att få till en 

avslappnad och förtrogen stämning under intervjun där intervjupersonerna kan berätta så fritt 

som möjligt men där jag styr över ämnena som tas upp.30 Jag förberedde en intervjuguide 

innan intervjuerna.31 Jag använde mig av så kallade respondentintervju och informantintervju, 

där eleverna tillhör respondentintervjuerna och läraren tillhör informantintervjuerna. 

Respondentintervju innebär att vi intervjuar personer som är delaktiga i fenomenet vi studerar, 

i detta fall eleverna. Informantintervju innebär att vi intervjuar personer som står utanför 

fenomenet men som har mycket insyn och kunskap om det, vilket är läraren i detta fall.32 

 

Urval 

Jag valde ut eleverna utifrån breven de skrivit, jag försökte hitta fyra olika individer för att få 

en bra spridning på materialet. Jag kontaktade eleverna först via telefon där jag presenterade 

mig och min undersökning, i två av fallen pratade jag även med föräldrarna då det var 

föräldrarna som svarade i telefonen och de undrade vem jag var. När eleverna sedan tackat ja 

till att intervjuas bestämde vi att vårt möte skulle ske vid cafeterian i skolan för att sedan 

tillsammans gå vidare till IV-programmets lokaler där jag hade tillgång till ett grupprum. Jag 

skickade, några dagar efter telefonsamtalen, ut brev till eleverna33 där jag presenterade mig 

själv och studien än en gång och ämnet vi skulle prata om för att minska eventuell nervositet 

hos eleverna inför intervjun. Jag uppmanade dem att gärna låta deras föräldrar ta del av 

brevet, med tanke på att de var minderåriga. Valet av elever föll på två flickor och två pojkar, 

                                                

30 Monica Dalen, Intervju som metod, 2007, s 30f 
31 Se bilaga 2 och 3 
32 Idar Magne Holm, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, 1997, s. 104-105 
33 Se bilaga 1 
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tre av eleverna går idag på praktiskt, yrkesförberedande program och en utav flickorna på ett 

teoretisk, studieförberedande program. Alla eleverna gick direkt från 9:an till IV-programmet 

för att efter ett år där gå vidare till ett nationellt program. Jag uppfattade eleverna som fyra 

väldigt olika individer med olika bakgrund, men de hade alla hamnat på IV av samma 

anledning: underkänt i några eller alla kärnämnena. Att de inte var godkända berodde däremot 

på olika saker till exempel dyslexi, sjukdom eller ”skoltrötthet” (skolk). 

Intervjuerna ägde rum i ett grupprum tillhörande IV-programmet på skolan, och varade i ca 30 

minuter vardera. Jag använde mig av en intervjuguide34 och försökte att få intervjupersonerna 

att prata så fritt som möjligt. 

Jag valde även att intervjua en lärare på IV-programmet för att få hennes syn på elevernas tid 

på IV-programmet och vad det är som händer där. Jag gjorde valet att intervjua eleverna först 

för att få mer ”kött på benen” inför intervjun med läraren. Läraren hade jag haft kontakt med 

tidigare för att få elevernas kontaktuppgifter och skickade därför enbart ett mail till henne när 

det var dags för intervjun. Intervjun tog plats i mina föräldrars hem, vilket inte var den 

ultimata platsen då telefon och husdjur lätt kunnat störa. Platsen valdes av läraren själv då 

skolan var stängd på grund av jullov och läraren hade ärenden i närheten av mina föräldrars 

bostad. Under intervjun använde jag mig av en intervjuguide35, precis som under de andra 

intervjuerna. Läraren jag intervjuade har arbetat inom skolan sen 1979 och de senaste 9 åren 

inom IV-programmet. 

Alla intervjuer började med att jag satte igång bandspelaren, presenterade mig själv och 

studien och berättade att de kommer att vara anonyma i studien.  

 

Bearbetning av materialet 

Inom det kvalitativa tillvägagångssättet finns det inga tydliga regler som det gör inom det 

kvantitativa. Det finns många olika metoder som kan användas, jag valde att transkribera 

intervjuerna i direkt anslutning till intervjutillfället. Jag valde det för att få med de detaljer 

                                                

34 Se bilaga 2 
35 Se bilaga 3 
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som jag uppfattade under intervjun som till exempel tonläge, gester och ansiktsuttryck.36 

Detaljer som annars lätt faller i glömska. 

 

Validitet 

För att undvika att påverka mina intervjupersoner under intervjun så hade jag förberett dem 

innan genom att skicka ut brev37 och talat med dem i telefon, där jag berättade i korta drag 

vad intervjun skulle handla om och att intervjun skulle ta formen av ett samtal. Jag ville få 

eleverna att känna sig avslappnade inför intervjun och att de inte skulle uppleva någon 

nervositet inför situationen. Till elevernas intervjuer fick jag tillgång till deras före detta 

klassrum som tillhör IV-programmet på skolan, vilket var bra då eleverna kände till rummet 

väldigt väl sen tidigare. Intervjun med läraren skedde i mina föräldrars bostad på förslag av 

läraren, då skolan var stängd för jullov. Läraren hade ärenden i närheten av mina föräldrars 

bostad och på så sätt så föll det sig naturligt. Miljön var inte idealisk för en intervju men vi 

klarade oss utan störande moment. 

I urvalet så valde jag fyra olika individer. För att få olika perspektiv på upplevelser av IV-

programmet och tiden efter. Jag skiljde inte eleverna åt genom kön eller programutbildning då 

jag ansåg att mitt underlag var för litet och dels att min studie inte hade den inriktningen.  

 

RESULTAT AV INTERVJUERNA 
 

I resultatdelen beskriver jag först resultaten av elevernas intervjuer och sedan presenterar jag 

resultatet av intervjun med läraren. I slutet för jag även en diskussion gällande kritik gentemot 

mitt tillvägagångssätt. 
 

Eleverna 

Eftersom jag upplevde att eleverna blev nervösa av bandspelaren så bad jag dem att börja med 

att berätta om sig själva, sin familj, fritid, vänner etc. Jag fortsatte sedan med att be eleverna 

                                                

36 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer, 2005, kap. 9 
37 Se bilaga 1 
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att beskriva sin tid i grundskolan, alla eleverna beskrev tiden som lång, med varierande 

kvalitet på lärarna. Eleverna var relativt överens över vad som var en bra respektive dåliga 

lärare där de beskrev en bra lärare som en som är snäll och trevlig, men som även kan säga 

ifrån när det är stökigt. En dålig lärare är de som ignorerar elever som behöver hjälp, de som 

inte visar någon omtanke. 

De kom inte som någon större chock för någon utav eleverna att de skulle börja på det IV-

programmet efter 9:an. Flickorna är de som framförallt beskriver det som att de upplevde det 

som jobbigt, en av tjejerna beskriver känslan som pinsam och att hon kände sig dålig. Den 

andra flickan berättat att hon först inte ville, hon tyckte att det kändes jobbigt och on kände 

sig dum. Båda två berättar att när de sen hade börjat på IV-programmet så var det inte pinsamt 

längre, det var istället hur roligt som helst och det var precis som att gå i en vanlig klass. De 

ångrar inte att de började på IV-programmet, och en av anledningarna till det är att de äntligen 

fick allt de stöd som de behövde. En utav tjejerna beskriver vännernas reaktion på att hon 

skulle börja på IV-programmet med ord som besvikelse och förtret. En utav killarna däremot 

uttrycker mer en positiv känsla redan från beskedet och beskriver känslan som tacksam. 

När jag sedan frågar vidare om hur det var på IV så får jag enbart positiva svar, och alla 

beskriver tiden på IV som rolig med ny miljö och bra lärare. Jag frågade eleverna om den så 

kallade ”skoltröttheten” som sägs finnas på IV påverkade dem. Jag definierade skoltrötthet 

genom skolk och dålig motivation. Svaren jag fick varierade från att  

Tjej, 17 år, på studieförberedande program: 

”Det inte kändes som man gick i skolan. Det var lite mer… mer luft om man säger att 

man fick göra vad man ville, det här ska du göra sen kan du gå. Det var lite mer eget 

ansvar som på grundskolan där sa de gör det här, och gör det här, de jagade ju oss om vi 

inte var på lektionen men här är det ju ditt ansvar, allt är ju ditt.” 

Tjej, 17 år, på yrkesförberedande program: 

”Ja, alltså för det första vet man ju om att IV kanske inte är sådär jätteseriöst program 

men vi får ju ändå läxor, men det är inte lika mycket. Man blir lite skoltrött.” 

Killarna jag intervjuar kan inte sätta fingret på om det fanns någon skoltrötthet på IV men 

säger att det är många som vill tillbaka dit på grund av att det är en annan sorts arbetsmiljö, 

den annorlunda arbetsmiljön definieras genom mer frihet vilket är sett som något positivt. De 
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menade att IV-programmet fungerade som en ”spark i baken”, och de tyckte att IV kändes 

som ett vanligt program på gymnasiet. 

När jag frågar dem om deras nuvarande klasskompisar vet om att de har gått på IV så svarar 

eleverna på de yrkesförberedande programmen att ”alla vet”, ”det är inget man behöver hålla 

hemligt” medan tjejen på det studieförberedande programmet säger att det endast är några i 

klassen som vet och att de inte säger något om det. Enligt eleverna så vet inte alla deras 

nuvarande lärare om deras tid på IV, och när jag frågar så verkar det inte vara något som 

eleverna bryr sig om eller tänker nämnvärt på utan det har ”bara blivit så”. Alla fyra elever 

har alltså gått från att inneha känslan av pinsamhet vid en början på IV till att det inte är något 

att bry sig om, det är inget att skämmas över. En av killarna säger att det är ingenting som 

man behöver hålla hemligt utan att det är snarare så att om de nya klasskamraterna själva hade 

fått prova på att gå på IV-programmet för en dag så hade de insett vad det innebär. 

Alla eleverna ser ljust på sin framtid och de tror alla att de kommer att ta studenten, om det 

betyder med ett fullgott slutbetyg eller samlat betygsdokument låter jag vara osagt. 

 

Läraren 

Läraren jag intervjuade har arbetat inom skolan sen 1979 och de senaste 9 åren inom IV. Jag 

började med att be läraren beskriva skillnaden mellan IV-programmet och den ”vanliga” 

skolan. Läraren menar att det är svårt för henne att ge ett korrekt svar då hon inte har arbetat i 

den ”vanliga” skolan på nio år och vet således inte hur det ser ut idag, men hon drar paralleller 

mellan de tidiga åren i grundskolan (förut kallat låg- respektive mellanstadiet) och IV-

programmet och tycker att sättet att undervisa påminner om varandra. Hon menar att när hon 

var lärare under de senare åren i grundskolan (högstadiet) så togs det inte lika stort ansvar för 

eleverna som det görs idag på IV. Dels för att det var många elever och dels för att det var 

flera olika lärare ansvariga under dagen. Hon uppfattade att eleverna i de senare åren av 

grundskolan (på högstadiet) blev mer anonyma. Jag frågar vidare om den frihet och det egna 

ansvaret som de före detta IV-eleverna berättat om fanns på IV-programmet. Läraren blir 

väldigt förvånad över att eleverna sett det så då hon anser att det inte är på det viset, utan att 

det är förhållandevis strängt och att de är mycket noga med att eleverna gör det de har åtagit 

sig. Läraren berättar vidare om att eleverna får vara med och planera sin studieplan men att de 
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sen är mycket stränga på att den efterföljs. Jag frågar vidare om synen på IV, och läraren drar 

en direkt parallell till när jag gick på skolan38: 

”I: När jag gick i skolan så var IV-programmet, eller STP som det hette då sådär… 

IP: Ja, det var nästan ett skällsord 

I: Är det så idag? 

IP: Det är inte likadant. Absolut inte. Vi gör saker som de andra eleverna kan se som 

väldigt positivt och många som ofta kommer förbi… och många har ju gått hos oss som 

pratar gott om det. Det tror jag ändå och jag hör att de säger; ”åh, nu har de sin julfest och 

nu gör de det, och nu gör de det.” Många tittar då in och säger ”åh vad kul ni har”, ”åh 

vad trevligt ni har”. Så nej, det är inte riktigt samma sak som innan. Men sen kan det ju 

nog vara lite utanför skolans…  De går till exempel aldrig ut i centralhallen (centralhallen 

är den centrala stora hallen där de flesta av skolans elever samlas) Så de är hos oss hela 

dagen så de blir lite vid sidan av.” 

Jag ger ett exempel som jag läst om i en av skolverkets rapporter om en flicka som vägrat att 

vara med i skolkatalogen som IV-elev, läraren säger att det ofta inträffar även hos dem men 

säger också att det är i början av höstterminen som fotograferingen för skolkatalogen sker och 

hade det varit på vårterminen så tror läraren att det inte hade sett likadant ut. 

Läraren berättar även om sina kollegor och beskriver deras blandade åsikter om IV, en del 

lärare tycker ”att vi bakar bullar” och så länge vi håller oss på vår kant så är det inget viktigt, 

men att de inte vill att vi ska komma och störa hos de andra. Läraren berättar vidare att det 

inte är alla som tycker så och som ger sådana kommentarer. En del visar tydligt sitt stöd och 

har förstått elevernas situationer och vad det är de gör på IV-programmet. Läraren beskriver 

deras sätt att arbeta och undervisa på IV som att framgång föder framgång, de vill att eleverna 

ska få lyckas. Lärarna anpassar proven, när de har så få elever så vet de vad de kan och inte 

kan. Proven är till för att eleven ska få bra respons och känna ”att de kan, att de klarar det”. 

De vill att alla ska lyckas med något, läraren menar att det handlar mycket om psykologi; ”att 

inte misslyckas”. 

 

 
                                                

38 Jag var elev på den valda skolan mellan 2000 – 2003 
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Kritik mot mitt tillvägagångssätt 

Vilken grad av påverkan jag själv som intervjuare, min roll som studerande eller forskare har 

haft på resultatet av det jag undersökt är oklart. Något som jag upplevde som svårt under 

intervjuerna med eleverna var deras bedömning av mig, att de hade svårt att se mig som en 

vuxen forskare. Jag upplevde det som att de såg mig som en jämnårig och insåg i efterhand att 

det kan ha påverkat deras svar. För att underlätta för mig som intervjuare så hade jag kunnat 

göra en eller två provintervjuer innan. Det hade hjälpt mig att komma in i rollen som forskare 

och skapa en trygg miljö för eleverna som jag intervjuade. Alla eleverna verkade bli väldigt 

störda när jag tog fram bandspelaren, det var ingen av dem som bad mig att stänga av den 

men jag förstod att de ansåg det som jobbigt att spelas in på band. Det hade kunnat undvikas 

med hjälp av en modernare bandspelare, till exempel en mobiltelefon med 

inspelningsfunktion. 

 

ANALYS 
 

I kapitlet analys tar jag upp resultaten av intervjun i relation till teorierna jag beskrev i 

teorikapitlet. Jag återanknyter till problemformuleringarna jag formulerade i början;  

o Hur påverkas eleven av att ha gått på IV-programmet? 

o Hur ser de före detta IV-eleverna på sin tid på IV-programmet?  
 

Vad jag tydligt kan se utifrån intervjuerna så har situationen förändrats för IV-elever genom 

åren. När jag gick i gymnasiet, ungefär åtta år sedan, så var eleverna på IV-programmet (då 

kallat STP) de elever som andra såg ner på. De var de elever som blev stämplade som 

avvikare. Idag är de till en högre grad en del av skolan och de andra eleverna där. Att ha gått 

på IV-programmet är fortfarande inget eleverna skyltar med men i dagsläget är det heller 

inget som gör att eleven uppfattas som avvikande, det är något som enligt eleverna själva inte 

behöver betyda något i andra sammanhang. Det har helt klart skett en positiv förändring för 

de elever som har gått och går på IV-programmet.  

Resultatet utifrån det empiriska underlaget och vad jag har sett i den tidigare forskningen 

visar att tankarna och känslorna kring IV-programmet är motsägelsefulla. Mina 

intervjupersoner beskrev IV motsägelsefullt, antagligen omedvetet. Eleverna beskrev IV som 
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bra och som något positivt, något som man inte behövde skämmas för men likväl så berättade 

de även att de hade tyckt att det var pinsamt och jobbigt att börja där. Läraren beskrev det på 

ett liknande sätt genom att säga att IV är mer okej idag. Det är mer accepterat att gå där men 

fortfarande så vill inte IV-eleverna vara med i skolkatalogen. De väljer heller inte att vistas i 

centralhallen där majoriteten av de andra eleverna på skolan befinner sig. Även inom 

forskningen är uppfattningarna motstridiga vilket beror på skolornas olika utformning av IV-

programmet men även på när forskningen gjordes. 

De elever som går på IV-programmet har misslyckats på ett eller annat sätt i grundskolan 

genom till exempel icke godkända betyg i något av eller alla kärnämnena. Det är genom det 

misslyckandet som många ser sig själva. De har inte klarat av det som de andra, deras vänner 

och klasskamrater gjort. En flicka var tydlig med detta när hon sa att hennes vänner reagerade 

med besvikelse över att hon skulle gå på IV-programmet istället för att gå tillsammans med 

dem. Flickan kände då också stor besvikelse. Eleverna som börjar på IV har formats under 

grundskolan i de situationer som har uppkommit, varje lektion är en social situation där 

eleverna lär sig uppfatta sig själva och sin förmåga. När eleverna då inte har uppnått kraven 

för godkänt betyder det att de har misslyckats i ämnet. I de sena åren i grundskolan (förr 

högstadiet) så finns det inte samma närhet till lärare som det finns på under de tidiga åren i 

grundskolan (förr låg- och mellanstadiet) och således ges inte längre samma uppmärksamhet 

till eleven. Under de sena åren så är det lätt att elever försvinner ut i periferin och att de inte 

blir sedda av lärarna. Tiden i skolan är upplagd på ett sätt som skiljer sig markant åt från de 

tidigare åren, eleverna har till exempel olika lärare under hela dagen. Lärarna fungerar då som 

den generaliserade andre för eleverna, de har inte samma påverkan hos eleverna som under de 

tidigare åren. När eleven sen kommer till IV-programmet så infinner sig den nära kontakten 

mellan elev och lärare igen och läraren blir återigen en utav elevens signifikante andre, som 

påverkar och gör avtryck hos eleven. Under året på IV-programmet jobbar de mycket med 

elevens självbild, vilket framkom i intervjun med läraren. De elever som kommer till IV har 

oftast en negativ självbild på grund av att de inte har fått positiv respons från varken deras 

signifikanta andra eller generaliserade andre i grundskolan. Vilket oftast har skett genom, som 

jag nämnt ovan, till exempel icke godkända betyg. Positiv feedback är viktigt för alla elever. 

Får en individ en positiv reaktion är det högst troligt att denne kommer att försöka igen, det 

gäller både positiva och negativa situationer. Bekräftande respons på IV-programmet kommer 

ifrån läraren som ger beröm och visar intresse för eleven. Positiv feedback i negativa 

situationer kan vara klasskamraters uppmärksamhet och uppmuntran när eleven gör något 
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otillåtet som betraktas som tufft av de andra eleverna. Lärarna på IV-programmet har förstått 

vikten av positiv feedback i positiva situationer och anpassar därmed test och liknande. Allt 

för att eleven ska känna sig lyckad, att de ska få känslan av ”att jag kan också”. Eleverna får 

positiv respons från sina lärare, sina signifikante andra, vilket speglar sig i att de får en 

förbättrad självbild. Det är inte bara elevens självbild som blir mer positiv utan även deras 

bild av skolan, från att ha varit något de inte har klarat av, där de har misslyckats till att förstå 

och klara av ämnena. Bilden av skolans kultur förändras till det bättre.  

Eleverna beskrev att det kändes pinsamt att börja på IV-programmet, att de kände sig dåliga. 

Nu i efterhand beskrev de inte IV-programmet som något pinsamt utan som något bra och 

något som de inte behöver skämmas över. Inställningen till IV-programmet ändrades under 

årets gång, de accepterade sin situation och började till och med att trivas på IV-programmet. 

Det beror till stor del på den bekräftande responsen de fick från lärarna vilket skapade en 

positiv självkänsla.  

Eleverna berättade också att IV-programmet inte ses som seriöst av utomstående. 

Utomstående är de som till exempel inte har varit i kontakt med IV-programmet eller de som 

inte har någon kunskap om det. På grundskolan hade inte dessa elever och deras 

klasskamrater särskilt stor kunskap om IV-programmet därav den negativa inställningen, de 

signifikante andre styrde reaktionen på att de skulle börja på IV-programmet till något 

negativt. När de sedan började på gymnasiet på IV-programmet så fick de nya klasskamrater 

och nya lärare vilka tog över och blev elevens nya signifikante andre. De dåvarande 

signifikante andre som eleven hade på grundskolan bytte plats med de nya klasskamraterna 

och lärarna i gymnasiet. På så vis ändrades också tankarna angående IV-programmet. 

Fortfarande fanns dock en del av de negativa tankarna kring IV-programmet kvar då eleven 

undvek att vistas där andra elever på skolan befann sig. Dessa andra elever kan klassas som 

den generaliserade andre, den grupp som IV-eleven uppfattar normer, åsikter och 

förväntningar genom.  IV-eleverna har dock valt att inte lägga för stor vikt vid den 

generaliserade andre, vilket kan ses som att elevens ”I” ifrågasätter de andras uppfattningar 

om jaget alltså ”me”. De låter alltså inte andras uppfattningar påverka självbilden. Tre av 

eleverna beskrev även klasskamraternas betydelse på IV-programmet, att en del av dem 

umgicks än idag. De hamnade i en grupp där de inte behövde känna sig annorlunda, utan där 

de istället blev accepterade. Elevernas självbild stärktes under deras tid på IV-programmet 

genom lärarnas och klasskamraternas positiva feedback och respons. 
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Eleverna som har lyckats på IV-programmet är de som går vidare till önskat nationellt 

program. Dessa elever visar tydligt hur de använder sig av Mead’s begrepp rollövertagande. 

De tar över bilderna av de andra i sin omgivning vilket i det här fallet är de nya 

klasskamraterna. De blir således en i klassen, de speglar sig genom sina klasskamrater, för att 

använda Cooley’s begrepp. Idag är IV-programmet inte lika tabu så deras nya klasskamrater 

intar en antingen nyfiken eller likgiltig position gentemot IV istället för fördömande som förr. 

Eleverna beskrev både de nyfikna och de likgiltiga klasskamraterna när jag frågade dem vad 

deras nya klasskamrater tyckte om att de har gått på IV-programmet. När eleverna har lyckats 

på IV-programmet och gått vidare till ett nationellt program kan de känna att de är som alla 

andra. 

Något som framkom i den tidigare forskningen39 var känslan av utanförskap för elever i 

specialundervisning. Under mina intervjuer framkom inget liknande utan istället så berättade 

eleverna att de tyckte att de fick hjälp och att de fick en andra chans i och med IV-

programmet. De beskrev inte en känsla av utanförskap när de börjat på IV-programmet, inte 

heller att de kände sig annorlunda nu efteråt. Något att ha i åtanke är dock att; helt inom 

ramarna i skolan kände de sig uppenbarligen inte under tiden på IV då de som jag nämnt inte 

umgicks med andra skolever på skoltid. 

 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 

I sammanfattningen och diskussionen sammanfattar jag min uppsats och diskuterar eventuella 

fortsättningar på studien. Jag resonerar även kring tankar som kom upp under arbetets gång. 

Jag återanknyter även till de eventuella förändringarna som regeringen ämnar göra, vilka 

beskrivs i inledningen. 
 

Sammanfattning 

Utifrån min undersökning har det inte gått att dra några generella slutsatser angående elevers 

upplevelse av IV-programmet. Som jag nämnt tidigare så beror det på att studien är gjord på 

                                                

39 Exempelvis i: Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, 1998, Skolverket 
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enbart en skola och IV-programmet utformning skiljer sig kraftigt åt mellan skolor och 

kommuner. 

Studien har visat att de elever som har gått på IV-programmet inte ser sig själva som 

annorlunda eller utanför. Deras självbild blir allt mer positiv under året på IV, från att ha känt 

sig dåliga när de började på IV till att känna sig ”som alla andra” när de började på ett 

nationellt program. IV-eleverna har blivit mer accepterade. Det beror på det ökade elevantalet 

på IV-programmet vilket har skapat en större acceptans. Elevernas inställning till skolan 

ändrades under året på IV, det har skapats en mer positiv syn på skolan. De är där för att lära 

sig och de elever jag har intervjuat ser ljust på framtiden och de tror alla att de kommer att gå 

ut gymnasiet. 

 

Regeringens förslag angående förändringen av IV-programmet 

För att återanknyta till hur jag fick inspiration till min uppsats genom breven till 

utbildningsministern Jan Björklund så tänkte jag ta upp regeringens förslag angående en 

omändring av IV-programmet och vad jag anser om det sett utifrån min studie. Förslaget 

innebär kortfattat att IV avskaffas och görs om till ett preparandår inom grundskolan, kort sagt 

ett extra år i nionde klass. Jag tror att det skulle vara katastrofalt för de elever som är i behov 

av IV, eleverna har ofta problem på sin skola och för att överhuvudtaget kunna hjälpa dem 

och för att de ska hitta en motivation är ett miljöombyte mycket viktigt. Eleverna jag pratat 

med var alla eniga att de hade vägrat gå kvar i grundskolan. De menade att det ändå kändes 

som att börja på gymnasiet när de började på IV-programmet, de var alla trötta på den skola 

de gick i grundskolan på och de lärarna de haft. Uppriktigt sagt så anser jag att har inte 

grundskolan lyckats att fånga upp dessa elever under nio år vad skulle då ett tionde år göra för 

dem? Har eleven misslyckats i kärnämnena i grundskolan så är tanken att de ska gå ett extra 

år där de får läsa in kärnämnena. Läraren jag intervjuade gjorde en bra liknelse för mig: ”Tänk 

om du är jättedålig på en sak. Låt säga att du är dålig på att byta däck, du ska sedan gå i 

skolan i ett helt år och lära dig byta däck. Hade du tyckt att det känts kul och motiverande?”40 

Den här jämförelsen kan få oss andra att förstå hur det skulle kännas. Idag på IV-programmet 

har eleven möjlighet att läsa olika ämnen och det varvas ofta med praktik. Den nya miljön i 

                                                

40 Taget ur mitt minne då det sades efter att bandspelaren stängts av 
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och med IV-programmet bryter olika mönster för eleverna och det skapar något nytt med nya 

möjligheter. 

 

Diskussion 

Min nyfikenhet kring vad de andra eleverna på skolan anser om IV-programmet är stor och 

den har bara blivit större desto mer jag jobbat med uppsatsen. Tankarna har funnits runt att de 

före detta IV-eleverna inte ser vad andra tänker och tycker eller att de kanske väljer att bortse 

från det. Men som jag har skrivit i min analys så stärker året på IV elevernas självförtroende 

något oerhört, de relationer de skapar där är det som bygger upp dem som individer. Jag har 

under min studie och mitt uppsatsskrivande förvånats och uppmärksammat den oerhörda 

vikten av en positiv omgivning för eleven. Det sociala är enormt viktigt inte bara från 

kompisar utan även det sociala från lärarna. Hur lärare visar intresse och hur de engagerar sig 

har betytt enormt mycket för de elever jag har intervjuat. Jag har också förstått innebörden av 

hur IV är utformat, det egna ansvaret som eleven upplever är väldigt viktigt. De får vara med 

och planera vad som ska och behöver göras vilket gör att de känner sig delaktiga i sin 

skolgång. Eleverna inser att de kan påverka sin studietakt och därmed också sina 

studieresultat. 

Jag anar att det finns en skillnad för en före detta IV-elev att börja på ett yrkes- eller 

studieförberedande program angående vad deras klasskamrater anser om deras år på IV-

programmet. Dessa tankar kom under intervjuerna med eleverna då den tjej som gick på det 

studieförberedande programmet inte hade berättat för alla sina klasskamrater om att hon gått 

på IV-programmet så som de andra eleverna gjort. Jag uppfattade tjejen som lite blyg så det 

skulle lika gärna kunna bero på det. Men det skulle kunna vara så att det är mindre accepterat 

att gå ett studieförberedande program när man har gått på IV eftersom majoriteten av de 

elever som går vidare från IV går vidare till ett yrkesförberedandeprogram. Det är alltså inte 

särskilt vanligt att börja på ett studieförberedande program efter att ha gått på IV. 

En röd tråd genom uppsatsen har varit anpassning och normalitet, hur det som är avvikande 

och annorlunda ska behandlas. Elever på IV-programmet följer inte den tänkta vägen. Även 

om det idag inte är en fullt så ovanlig väg då IV-programmet har blivit ett så stort program 

som det har. Tydligen så är dagens skola inte tänkt eller anpassad för alla som det är sagt 

eftersom IV-programmet har blivit så pass stort. Elever på IV-programmet ses annorlunda då 
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de inte har klarat av grundskolan. Ser vi till historien så har vi klassificerat barn på en rad 

olika sätt genom tiderna exempelvis som slöa, elaka eller idioter. Idag benämns de som elever 

med svårigheter, inte elever som hamnar i svårigheter. Skolan strävar efter att alla ska bli så 

lika som möjligt, eleverna ska anpassas och passa in samhället. Det är intressant att skolan 

anser sig se individuella fel, det är eleverna som måste placeras i olika specialgrupper. IV är 

ett av de största programmen i Sverige idag. Det är alltså en stor andel av eleverna som 

grundskolan inte är anpassad för. När ska vi börja anpassa skolan efter individerna istället för 

tvärtemot? 
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BILAGA 1, Brev till eleverna 

Visa gärna brevet för dina föräldrar 

Hej …, 

Jag heter Moa Blom och talade med dig i telefon i …. Jag skriver en kandidatuppsats vid 

Växjö Universitet inom ämnet sociologi. Min uppsats handlar i korta drag om IV-programmet 

och vad elever som har gått på IV-programmet tycker om det. Jag fick ditt namn och nummer 

av … … på …. I uppsatsen som jag skriver kommer du att vara anonym och skolan du går på 

kommer inte heller att nämnas vid namn, du är en av fyra som intervjuas men intervjuerna 

sker enskilt.  

Här kommer lite information om vad vi kommer att prata om och diskutera nästa vecka; 

Jag har läst ditt brev till Jan Björklund och det som jag kommer att fråga dig om är vilket 

program du går på nu, hur du trivs i skolan, med kompisar och lärare etc. och hur du trivdes 

på IV.  Intervjun kommer att vara mer av ett samtal. 

Har du några frågor eller funderingar nu innan vi ses så är du självklart välkommen att höra 

av dig till mig antingen per mail eller telefon. 

Intervjun kommer att ta max en timme. 

Blir det problem med skolskjuts så skjutsar jag självklart hem dig. 

Vi ses på … utanför caféet kl … ! 

Med Vänliga Hälsningar 

… 

0738211333, 0470-55 19 80 (fr.o.m. tisdagen den 2 december når du mig istället på … ) 

mbliv07@student.vxu.se 
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BILAGA 2, Intervjuguide - Eleverna 

Intervjumanual   Stödfrågor 

Vad tycker du om regeringens förslag angående 

IV? 

Förklara förslaget. 

 

 

Bakgrund Hur kommer det sig att du gick på IV? Påverkan 

utifrån? Kompisar, föräldrar, SYO? 

”ej behörig”- vad hände i grundskolan, skolk, 

sjukdom, mobbning etc.  

”väntare”- hur gick det? 

 ”avhoppare”- varför? 

Din målsättning med IV? 

Din tid på IV Hur upplevde du den? 

Lärare, lärande, klasskamrater, ”övriga skolan” 

Uppnådde du målsättningen? 

Idag Vilken linje? Varför? 

Dina nya lärare, klasskamrater.  

Ditt lärande?  Motivation?   

Skolk?   

Betyg? 

Framtid 

  

Hur ser den ut?  Fram till studenten?  

Efter studenten? 
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BILAGA 3, Intervjuguide - Läraren 

Intervjumanual   Stödfrågor 

Bakgrund Hur länge har du arbetat inom skolan? 

Hur länge har du arbetat med IV eller liknande? 

 

 

 

Presentera IV Hur ser det ut? 

Undervisningen? 

Mål? 

Visioner? 

”IV-stämpel” Hur ser andra på IV? Andra elever, dina 

kollegor? 

De elever som kommer till IV? De elever som 

slutar på IV? Kommentera intervjuerna. 

Vad gör ni, lärare, för att undvika/komma runt 

den eventuella ”IV-stämpeln”? Både på IV-

programmet, och senare 

Lyckas på IV Varför lyckas vissa? Och andra inte?  

Vad tycker du om regeringens förslag? Andra förslag istället? 

 


