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Förord  
 
Under den sista terminen av vår utbildning har vi haft förmånen att vara tjänstlediga från våra ordinarie 

arbeten två dagar i veckan. Detta la grunden till ett genuint och givande samarbete och processen med att 

skapa denna uppsats har hela tiden varit gemensam. Vid ett tillfälle under arbetets gång valde vi, med 

anledning av vår önskan om så hög reliabilitet som möjligt, att dela upp våra arbetsuppgifter. Detta 

gjordes i samband med genomförandet av våra 14 intervjuer. Endast den ena av oss genomförde således 

samtliga intervjuer, för att på så sätt få till en så likartad situation som möjligt. Den andre transkriberade 

sedan hela materialet för att möjliggöra vidare bearbetning och analys. Att arbeta fram en uppsats av 

denna omfattning har skapat många, långa och givande pedagogiska samtal oss emellan. Våra samtal har 

sedan kryddats ytterligare av litteratur, artiklar, andras arbeten och inte minst av vår handledares 

värdefulla synpunkter som hjälpt oss att återfinna vårt nödvändiga fokus då vi stundtals svävat ut i våra 

tankar!    

 

Vår kontinuerliga kontakt med olika verksamheter ute på fältet fick oss att förstå att resultatet av vårt 

arbete var av intresse för verksamma pedagoger. Således har vår intention redan från början varit att vår 

uppsats ska komma pedagoger, skolledare och studie och yrkesvägledare till godo lika mycket som det 

ska ge oss ökade kunskaper.  

  

Vi vill passa på att tacka vår handledare Ulla Christiansson-Banck för de råd och det stöd hon givit oss. 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla de positiva, glada och hjälpsamt inställda pedagoger och andra som 

vi har mött ute på fältet. Ett extra stort tack till de elever som valde att ställa upp för intervju, utan dem 

hade detta arbete aldrig kunnat genomföras.    

 

 

 

 

Bruno & Maria 

Kristianstad juni 2011  
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Abstract  
 
Syftet med följande arbete är att är att kartlägga och granska hur ungdomar på individuella 

programmet upplever sin studiesituation en och en halv termin efter antagning, men även att 

ta reda på vilken skolbakgrund eleverna har samt hur de ser på sin egen framtid. Arbetet ger 

en översikt av tidigare forskning med fokus på gymnasieskolan, specialpedagogik, 

styrdokument och övergripande teorier som vi har inspirerats av. Med hjälp av intervjuer 

ville vi ta reda på hur några elever på IV-programmet hade upplevt resan från grundskolan 

till gymnasieskolan. Vår intention var att få höra elevernas egna berättelser samt att ta reda 

på de tankar och känslor som de förknippade med att inte vara behöriga till ett nationellt 

gymnasieprogram. Resultaten av vår undersökning visar på att eleverna, trots att de lämnat 

högstadiet utan att vara behöriga, har en positiv syn på framtiden. Nästan alla i vår 

undersökning ser fortsatta studier som en väg till ett bättre liv. Det stora flertalet av dem 

uttrycker stort missnöje med grundskolan men är klart mer positiva till IV-programmet. Som 

blivande specialpedagoger kan vi av vår undersökning konstatera att en specialpedagog, om 

det hade funnits någon i verksamheten, hade kunnat leda det pedagogiska utvecklingsarbetet 

i verksamheten och erbjudit processhandledning för personalen tillika. Vidare hade en 

specialpedagog kunnat identifiera de organisatoriska förändringar som långsiktigt behövs, 

men även kunnat skapa förutsättningar för att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen 

och upplägget av densamma.  

 

 

Ämnesord:      
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1. INLEDNING 
 
I ett samhälle är skolan och skolgång något som berör. Vi har alla någon slags erfarenhet och 

förhållningssätt till skolan. Alla barn och ungdomar mellan sex och det året de fyller tjugo år 

har rätt till grundskole- och gymnasieutbildning, vilket regleras i Skollagen (SFS; 1985: 

1100), som vilar på grundtanken en skola för alla (Hellberg, 2007). Det var i samband med 

införandet av Lgr80 som uttrycket en skola för alla uppkom och till en början innefattade det 

endast grundskolan, men detta synsätt har på senare år också börjat implementeras i 

gymnasieskolan. Politiker fattar olika beslut gällande skolan och dessa beslut är sedan 

kommunens uppgift att realisera. Tanken är att skolan ska vara sammanhållen och likvärdig, 

men eftersom det finns ett visst utrymme för lokala lösningar i kommunerna blir skolan och 

dess kvalitet på undervisningen tämligen varierande. Till detta kan läggas det faktum att alla 

elever är enskilda individer med olika behov. Varierande särlösningar och specialpedagogiska 

insatser utvecklas för att försöka möta allas behov, vilket i sin tur sätter sin prägel på 

elevernas vardag i skolan. Genom att identifieras som en elev som är i behov av särskilt stöd 

riskerar eleven att hamna utanför gemenskapen och hon eller han blir oförmögen att delta på 

lika villkor som sina kamrater (Hellberg, 2007).  

 

Idag förväntas i stort sett alla elever fortsätta sina studier efter avklarad grundskola, vilket har 

medfört stora krav på förändringar i gymnasieskolan. Enligt Skolverket (2006a) studerar 

omkring 98 procent vidare på gymnasial nivå. Tyvärr klarar inte alla elever inträdeskraven på 

godkänt i de tre kärnämnena (engelska, matematik och svenska), utan hamnar då utanför det 

generella systemet och skiljs från sina jämnåriga kamrater. Henriksson (2004) menar att de 

låga resultaten beror på tristess och meningslöshet. Skolan har misslyckats med att motivera 

dessa elever och hur det känns att ha genomgått grundskolan med diverse stödinsatser och 

särskiljande undervisning, för att sedan fortfarande stå utan inträdesbiljett till gymnasiet när 

den dagen kommer, kan vi bara sia om.  

 

Anledningen till vårt intresse för dessa elever är att en av oss arbetar på grundskolans 

senaredel i årskurserna 6-9 och därmed släpper iväg före detta grundskoleelever till fortsatta 

studier på gymnasial nivå. Den andre av oss arbetar på gymnasieskolan med PRIV 

(Programinriktat Individuellt Val) och tar där emot elever utan fullständig behörighet. Elever 

som inte blir behöriga på grundskolan går en osäker väg till mötes. Vi trodde initialt något 

fördomsfullt att denna grupp av elever var allmänt skoltrötta, omotiverade och att de många 

gånger hade sociala bekymmer, vilket i sin helhet kunde ha lett till att de hamnade på 

gymnasieskolans individuella program, i fortsättningen benämnt som IV, eller liknande 

verksamhet. Vi tänkte oss även att det kunde röra sig om ungdomar som grundskolan inte 

hade tillräckliga kunskaper och kompetens kring vad som krävs för att få dem att lyckas eller 

kanske hade de resurser som krävs för att ge dem en stimulerande skolgång saknats. Vi hade i 

mångt och mycket fel i våra antaganden skulle det visa sig, när vi sedan skred till verket och 

sökte svar på våra frågor.  

1.1 Bakgrund 
 

Under hösten 2010 gjorde vi en pilotstudie för att undersöka hur vi rent praktiskt skulle arbeta 

när vi kommande termin skulle skriva vår uppsats. Vi provade att använda oss av dels en 

enkät men också av intervjufrågor. Eftersom vi inte hade en klar problemformulering vid 

detta tillfälle så var det ett ypperligt tillfälle att kunna prova oss fram och på så sätt komma 
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fram till hur vår frågeställning skulle se ut och förarbetet gav värdefulla infallsvinklar för vårt 

kommande arbete samt utformningen av detta. Genom pilotstudien fick vi reda på hur stödet 

hade sett ut för eleverna i grundskolan, då de senare var på väg att till IV.  

 

Vår intention med föreliggande arbete är att följa upp några elever som vid tiden för 

uppsatsens skrivande är på sin andra termin på IV och med hjälp av intervjuer ta reda på hur 

de upplever sin situation i dagsläget. Verksamma medarbetare i den kommun som 

undersökningen har genomförts har visat intresse för undersökningen. Det ligger av 

förklarliga skäl i allas intresse att eleverna blir behöriga för att sedan kunna ta sig vidare in på 

ett nationellt program.  

 

Under arbetet med pilotstudien fick vi in så pass mycket material att det skulle vara möjligt att 

skriva arbetet baserat endast på det underlaget. Dock ville vi vidga, och till viss mån styra om 

inriktningen av arbetet, för att få ut mer av vår undersökning. Därför valde vi att intervjua 

några av de elever som medverkat i kommunens upptakt inför IV-placeringen. De hade alltså 

varit på plats samtidigt som vi genomförde vår ursprungliga pilotstudie, men vi hade inte 

personligen träffat dem alla då. På så sätt ville vi ta reda på hur deras skolsituation såg ut när 

det gått omkring en och en halv termin.  

 

För att skaffa oss djupare förståelse för vår egen del, för hur organisationen kring IV i den 

aktuella kommunen är uppbyggd valde vi att samtala med den IV-samordnare som fanns 

tillgänglig. Vi träffade även ett par studie och yrkesvägledare som jobbar enkom med IV för 

att få ytterligare perspektiv och översikt. Dessa samtal var avsedda för att bredda vår egen 

förförståelse av den verksamhet vi skulle komma att undersöka och kommer inte att redovisas 

närmare i uppsatsen.  

 

Vi ville alltså kartlägga vad de elever som ej nått behörighet i grundskolan möter för 

alternativ till fortsatt utbildning samt få svar på om eleverna upplever att de får adekvat stöd 

som gör att de kan ta sig vidare in på ett nationellt program. År 2006 skrev Igglund och 

Svensson (Högskolan Kristianstad) en C-uppsats som handlade om hur sex elever på IV 

beskriver sin skolsituation. Syftet med arbetet var att se varför elever studerar på IV, deras 

huvudsakliga mål och vilken betydelse praktik har på studierna. Vi har valt en annan 

infallsvinkel och låtit intervjua 14 elever på IV för att få reda på hur de upplevde antagningen 

till IV, hur de ser på sin nuvarande studiesituation och även för att få en inblick i deras tankar 

kring framtiden. 

 

Ett problem vi ser är den segregering som sker när en elev inte har godkända betyg i 

matematik, engelska eller svenska. För de allra flesta så betyder det att valen blir väldigt få 

eller inga. Ungdomskulturen bygger på samspel och detta bryts när du inte kan söka vart du 

vill. Eleverna blir exkluderade från gemenskapen. Hugo (2007) kommer fram till att eleverna 

känner sig utpekade av omgivningen när de inte får vara med sin naturliga grupp.  

 

Den elevgrupp vi har tittat på går en oviss framtid till mötes då de slutar grundskolan för att 

sedan ta sig vidare in på gymnasiet. Processen riskerar för dem att bli relativt oklar och diffus. 

Hur handhar den undersökta kommunen antagningsförfarandet för elever som inte är behöriga 

till gymnasiet? Vilka erbjudanden ges till icke behöriga elever? Vad händer efter antagning? 

Vilket stöd ges? Vad är det för typ av elevgrupp som går på IV? I skolverkets rapport Den 

hägrande framtid (2004) klargörs tydligt hur viktiga de behörighetsgivande ämnena är och 

hur avgörande det är för en elev som inte uppnår dessa. De uttalar sig om att övergången 

mellan grundskolan och gymnasiet bör göras smidigare. 
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1.2 Studiens avgränsning 
 
Vi kommer enbart att undersöka IV-elever som går på en skola i kommunen. Totalt har 

kommunen knappt 80 000 invånare och det var omkring 2150 elever som sökte en 

gymnasieplats höstterminen 2010. Grundskolorna är utspridda i kommunen och det finns en 

större tätort, där alla gymnasieskolor ligger. Det finns totalt 11 gymnasieskolor varav sex 

stycken är privata aktörer. IV-inriktningar finns på flera av skolorna, men i samråd med 

kommunens IV-samordnare vi har valt att genomföra vår undersökning på en av dessa skolor. 

Nackdelen med detta är att vi inte kan få med de lokala variationer som kan finnas på 

skolorna i allmänhet. Vi avgränsar oss vidare till elever som inte har fått något 

antagningsbesked till nationellt program, utan som blivit kallade till kommunens IV-upptakt i 

anslutning till läsårsstarten 2010.   

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med arbetet är att kartlägga skolbakgrunden hos ungdomar på det individuella 

programmet samt att granska hur de upplever sin studiesituation en och en halv termin efter 

antagning, vidare undersöker vi hur de ser på sin egen framtid.  

 

1.4 Problemformulering 
 

1. Hur såg elevens skolsituation ut under senaredelen av grundskolan 

2. Hur upplevde eleven kommunens IV-upptakt  

3. Hur ser eleven på sin nuvarande studiesituation, samt  

4. Hur ser eleven på framtiden 

 

1.5 Studiens upplägg 

 
Nedan följer vårt arbete som initialt redovisar och förklarar en del förkortningar och begrepp 

som kan vara till en hjälp för läsaren. Detta följs av en litteraturgenomgång där vi, förutom 

styrdokument och olika delaktighetsperspektiv även, ger en överblick över delar av den 

forskning som finns inom det aktuella området. Då vi studerar till specialpedagoger har vi av 

förklarliga skäl även valt att redogöra för detta ämne. Vidare följer en redovisning av den 

teoretiska plattform som arbetet vilar på samt en diskussion kring de metoder vi har använt 

oss av i vår undersökning och dess efterbearbetning. Efter redovisningen av våra resultat 

kommer vår analys och diskussion. Arbetet avslutas med en sammanfattning. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta kapitel återfinns en litteraturgenomgång där vi, förutom begreppsförklaringar också 

behandlar gällande styrdokument och olika delaktighetsperspektiv samt ger en överblick över 

delar av den forskning som finns inom det aktuella området. Här finns även ett avsnitt som 

behandlar ämnet specialpedagogik och specialpedagogens yrkesroll. 

 

2.1 Begrepp 

 
För att underlätta för läsaren redovisar vi nedan några begrepp som är relevanta i förhållande 

till vårt arbete.  

2.1.1 Gymnasieskolan 

 
Gymnasieskolan är en avgiftsfri frivillig skolform. Det finns totalt 17 nationella program som 

består av karaktärsämnes- och kärnämneskurser, samt ett antal specialutformade program som 

studeras under tre år. Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla elever som går ut 

gymnasieskolan en gymnasieplats (Skolverket, 2010). Gymnasieskolan bygger på Läroplan 

för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, som genomgick en revidering senast år 2000. År 2011 

implementeras en ny gymnasiereform som går under namnet GY11, Gymnasieskola 2011, 

vilket bland annat medför en ny läroplan.  

2.1.2 IVIK/SFI 

 
SFI står för Svenska För Invandrare och kommer i fortsättningen i arbetet att benämnas som 

SFI. Ansökan till denna verksamhet kan göras från och med juli månad det år man fyller 16. 

Här ges en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som 

modersmål. SFI delas upp i 4 olika kurser, svenska A, B, C och D där A är den absolut 

grundläggande nivån (SKOLFS 2009:2). I den undersökta kommunen benämns SFI som IVIK 

för gymnasieungdomar. 

2.1.3 IUP 

 
För att skapa förutsättningar för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt, i riktning 

mot uppsatta mål i läroplanen och kursplanerna, måste varje lärare följa elevens utveckling 

och därefter anpassa undervisningen med utgångspunkt i varje individs behov. Den 

individuella utvecklingsplanen, IUP, är ett hjälpande verktyg och redskap i denna process. 

IUP:n, som upprättas i samband med ett utvecklingssamtal där en bedömning av elevens 

insatser görs, tydliggör för den undervisande pedagogen, eleven själv samt dennes 

vårdnadshavare hur utvecklingen går, samt redogör för en lämplig formativ, det vill säga 

framåtsyftande, planering som ska vara en hjälp för eleven att utvecklas vidare (Skolverket, 

2009).   
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2.1.4 Individuell studieplan  

 
I Gymnasieförordningen 1 kapitlet står det i 12 § att det för varje elev skall upprättas en 

individuell studieplan. Den skall innehålla uppgifter om elevens studiegång, det vill säga 

pågående, planerade och avslutade kurser. Studieplanen är ett viktigt redskap och stöd för att 

eleven skall kunna uppnå sina mål, samt ett underlag för mentorer och lärare skall ha 

utvecklingssamtal med elev och föräldrar (Myndigheten för skolutveckling, 2006).  

  

IV-programmet saknar programmål och istället skall den individuella studieplanen vara ett 

levande dokument som under elevens utbildning följs upp och omformas kontinuerligt 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006). För att det individuella programmet inte skulle bli 

diffust i sitt utformande har regeringen varit tydlig med hur viktigt det är att alla eleverna har 

en individuell studieplan (SOU 2002:120). Om eleven inte skulle gå vidare till ett 

specialutformat eller nationellt program så är det studieplanen som ligger till grund för att 

eleven ska kunna få ett slutbetyg från gymnasiet (Skolverket, 2007). 

2.1.5 PRIV 

 
PRIV står för programinriktat individuellt val och vi kommer i fortsättningen att använda 

benämningen PRIV för detta. Det förekommer även tillfällen då PRIV benämns som 

programinriktat individuellt program, vilket förmodas bero på skolverkets och den undersökta 

kommunens nyanser i språket. Förändringen som föranledde möjligheten att skapa PRIV-

platser trädde i kraft den 1 juli år 2000, efter att förändringar i skollag- och 

gymnasieförordningen gjorts. PRIV är ett sökbart alternativ, dock är eleverna inskrivna på IV-

programmet tills de har uppnått betyg i de behörighetsgivande ämnena matte, svenska och 

engelska. Syftet med PRIV är att ge elever som vill söka till ett nationellt program möjlighet 

att läsa upp sin behörighet samtidigt som de läser kurser på det nationella programmet 

(Skolverket, 2002). 

2.1.6 SYV 

 
Studie- och yrkesvägledare kommer fortsättningsvis att benämnas som SYV. Skolverket 

uppger i sina Allmänna Råd att SYV ska undervisa, vägleda och informera eleverna inför 

yrkesval och framtida studier (Skolverket, 2009). Studie- och yrkesvägledaren har en central 

roll i studie- och yrkesorienteringen och ska vara en person som har utbildning och 

specialistkunskaper inom området. Det är enligt tidigare nämnda Allmänna Råd från 

skolverket viktigt att studie- och yrkesvägledaren nära samarbetar med lärarna så att 

informations- och vägledningsinsatser kopplas samman med undervisningen. 

  

2.2 Styrdokument 
 

Nedan redovisas de styrdokument, lagar och förordningar som styr skolan idag. 
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2.2.1 Lpo 94 / Lpf 94 

 

Gällande styrdokument för grundskolan idag är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

Lpo 94 (Skolverket, 2009). För gymnasieskolan är det Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006b) som gäller. Till dessa kommer sedan lagar, 

förordningar, allmänna råd och kursplaner. Dessa har i skrivande stund så kallad begränsad 

giltighet, eftersom vi befinner oss mitt i ett omfattande förändringsarbete inom den svenska 

skolan. En ny skollag trädde i kraft sommaren 2010 för hösten år 2011 införs nya läro- o 

kursplaner samt ett nytt betygssystem börjar användas på grundskolan och för 

gymnasieskolan. De elever detta arbete handlar om har av olika anledningar inte nått 

behörighet enligt Lpf 94.  

 

Ett förslag till reformering av den tidigare och dåvarande svenska gymnasieskolan antogs av 

regeringen år 1994. I och med detta kom Lpf 94. Ett resultat av denna förändring var att 

gymnasieskolan skulle innehålla 16 olika nationella program, men även ett individuellt eller 

specialutformat program. De nationella programmen skulle omfatta 3 års studier, medan det 

individuella programmet kunde ha en kortare tid. Enligt Skollagen 1985:1100, §1 skulle 

gymnasieskolan vara ”öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning 

eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden fram till 

och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år”. Detta betydde att de som inte 

nådde godkända betyg i något av de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska inte 

heller klarade att nå behörighet. Dessa elever hänvisades då till det individuella programmet. I 

tidigare nämnda skollag står det i § 19 att ”individuella program ska förbereda eleven för 

studier på ett nationellt program” (Skollagen 1985:1100, kap 5, §19). Vidare står det i § 20  

att ”utbildningen på individuella program ska bedrivas i en omfattning som motsvarar 

heltidsstudier”. 

 

Enligt Lpf 94 ska gymnasieskolan utformas så att barn och ungdomar har en möjlighet att 

utvecklas på bästa sätt, vilket innebär att undervisningen måste anpassas efter varje enskild 

elevs behov och förutsättningar. Ett särskilt ansvar har skolan för de elever som har 

svårigheter att nå utbildningens mål och särskild hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt 

stöd. Som tidigare nämnts har de ungdomar som inte har antagits till ett nationellt program 

enligt Skollagen (1985:1100, kap 5) rätt till ett specialutformat program eller en plats på det 

individuella programmet. Denna åtgärd kan ses som en insats av specialpedagogisk karaktär 

(Hellberg, 2007). I styrdokumenten definieras inte den verksamhet som benämns ”särskilt 

stöd”, ej heller hur den ska organiseras. Alltså är utrymmet stort att på lokal nivå utforma 

verksamheten. I Grundskoleförordningen (SFS 2005:21) står det att det är rektors ansvar att se 

till att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och att åtgärdsprogram upprättas. 

Elever i behov av särskilt stöd har rätt att få specialpedagogiskt stöd. Detta stöd ska i första 

hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör, inkludering. Oavsett sina 

förutsättningar har alla barn rätt till en likvärdig utbildning 

2.2.2 Salamancadeklarationen  

 

En deklaration är något som kan antas vid ett möte eller en konferens. Det är ett uttryck för en 

åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga, oberoende av den position den undertecknande 

parten har i sitt hemland. En deklaration är ett av de svagaste normativa instrumenten och har 

snarare en politisk än en rättslig betydelse. Inget land är tvunget att följa en deklaration.  
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Salamancadeklarationen är ett dokument kring undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

såsom funktionsnedsättning eller annat. Den antogs vid den internationella konferensen om 

specialundervisning i Salamanca, Spanien 7-10 juni 1994. Konferensen anordnades av 

Unesco och Spaniens utbildnings- och vetenskapsministerium och drygt 300 deltagare var på 

plats, som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer. Uppmaningen 

till omvärlden var och är att skapa en skola för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. 

Således anmodas olika länders skolor att även bereda plats åt språkliga, etniska och kulturella 

minoriteter.  

 

Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan, vilket slås fast i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Utrikesdepartementet, 1990:20).  Alla barn ska alltså beredas plats i skolan och 

alla har rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Centralt i 

Salamancadeklarationen är att varje barns unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov 

ska tas till vara. Den uttrycker att barn i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie 

skolor och att man därigenom ska bekämpa diskriminerande attityder. Barnet ska sättas i 

centrum och undervisningen ska anpassas efter varje individs behov. Barn och ungdomar med 

funktionshinder ska så långt det är möjligt erbjudas anpassad utbildning i närheten av där de 

bor, då det är oerhört viktigt att kunna bo kvar i sin familj. 

2.2.3 Åtgärdsprogram och särskilt stöd 

 
Skolan har ansvar för att elever ska få extra stöd då det behövs, detta stöd ska vara 

individuellt anpassat efter elevens specifika svårigheter. När skolan får reda på att det finns 

elever som är i behov av stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Syftet med 

åtgärdsprogrammet är att det på ett tydligt sätt ska framgå vad eleven behöver hjälp med, men 

även hur pedagogerna kan arbeta för att nå de målen som sätts upp för eleven. När ett 

åtgärdsprogram upprättas är det viktigt att man dels tittar på läroplanens mål men även de 

aktuella kursplanernas mål. Vad som är särskilt viktigt att tänka på att man också lyfter fram 

elevens positiva sidor och inte endast fokuserar på det som är mindre bra eller som inte 

fungerar. Åtgärdsprogrammet är ett dokument som ska gälla under en viss tid och därefter ska 

elevens kunskapsprogression utvärderas för att se om åtgärderna haft betydelse. 

Utvärderingen ska också visa hur det vidare arbetet med eleven ska se ut (Skolverket, 2008a). 

Asp-Onsjö (2008) har dock kommit fram till i sin forskning att dokumentation i form av 

åtgärdsprogram ger liten effekt. Enkla och konkreta åtgärdsprogram som enkelt belyser vad 

eleven behöver, kan däremot göra stor nytta och underlätta för eleven att nå målen. 

  

Det framgår, som nämnts tidigare, klart och tydligt i skollagen (Skolverket, 2008a) att elever 

har rätt till att få det stöd de behöver för att klara av sina studier. Alla elever är olika och har 

därmed olika förutsättningar för att hantera skolan och inlärningssituationen. När det 

framkommit att en elev har rätt till särskilt stöd ska skolan alltså i samråd med elev och 

vårdnadshavare försöka komma fram till hur detta stöd ska se ut. Innan åtgärdsprogrammet 

upprättas ska det finnas en individuell utvecklingsplan, IUP.  Den individuella 

utvecklingsplanen bör innehålla elevens styrkor, hur eleven ska nå sina mål, vilket är skolans 

respektive föräldrarnas ansvar, men även innehålla information om hur eleven ligger till 

kunskapsmässigt i de olika ämnena (a.a.). Den individuella utvecklingsplanen används på 

grundskolan, medan det på gymnasial nivå istället finns en individuell studieplan som följer 

eleven. Denna ska uppdateras kontinuerligt och kan även kompletteras med en IUP. 
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2.3 Specialpedagogik 
 

Specialpedagogik beskrivs av Ahlberg (2007) som ett kunskaps- och kompetensområde som i 

första hand ska verka för skolans utveckling av sitt pedagogiska arbete. Nyttjandet av 

specialpedagogik är viktig i mötet med elevers olikheter. Ahlberg (2001) anger, som många 

andra, att specialpedagogiska insatser är ett verktyg för att hantera dessa olikheter, då den 

ordinarie pedagogiken inte räcker till. Att på sina egna villkor få delta i den sociala 

gemenskapen är något som varje individ har rätt till. Därför ska det stöd som sätts in framför 

allt ges inom klassens ram. Ahlberg (2001) beskriver detta som ett inkluderande- och 

deltagarinriktat perspektiv. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001)  väljer att benämna 

det som det relationella perspektivet, där svårigheter är en del av de krav som ställs i 

omgivningen. 

 

Traditionellt har synen på eleven varit annorlunda än vad den är idag och eleven har fått sin 

specialundervisning utanför klassrummet, segregerat från den egna klassen. Detta perspektiv 

kallar Ahlberg (2001) för det individinriktade. Persson (2001) benämner det som kategoriskt.  

 

Persson (1998) beskriver således två olika perspektiv. Det första är det nyss nämnda 

kategoriska, där eleven anses som bärare av sina svårigheter och det andra är det relationella 

perspektivet, där elevens svårigheter är en växelverkan mellan den omgivande miljön och 

eleven. Beroende på vilket synsätt omvärlden och skolan har på problematiken så påverkar 

det elevens delaktighet. Även de åtgärder som sätts in kommer att se olika ut beroende på ur 

vilket perspektiv man väljer att se elever i behov av särskilt stöd. För att på ett enkelt sätt se 

skillnaderna redovisas på nästa sida en figur över Perssons två olika perspektiv. 
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 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 
 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisningen och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

 

 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning 

och stoff 

 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i olika 

företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljö 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

 

Tidsperspektiv 

 

 

Långsiktigt 

 

Kortsiktigt 

 

Fokus för 

specialpedagogiska åtgärder 

 

 

Elev, lärare och lärandemiljö 

 

Eleven 

 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

 

 

Arbetsenheter (-lag) och lärare 

med aktivt stöd från rektor 

 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

Figur 1 Perspektiv, Persson (1998), s.31 

 

Nilholm (2007) menar att det är samhällets syn på normalitet som skapar olika grupperingar i 

skolan. En del grupper riskerar att hamna utanför gemenskapen. Han menar vidare att detta 

kan förklaras med sociala processer som underliggande styr skolans organisation. Enligt 

Ahlberg (2009) är det specialpedagogiska området nära knutet till politiska visioner och 

beslut, som ligger till grund för de lagar, förordningar och läroplaner som gäller.  

2.3.1 Vad är en elev i behov av särskilt stöd 

 

För att kunna svara på och definiera vad en elev är som är i behov av särskilt stöd så får vi se 

till på vad som skapar dessa svårigheter. Det behöver inte vara så att en elev har 

inlärningssvårigheter för att ha rätt till särskilt stöd. Begreppet skolsvårigheter har på senare 

år genomgått en förändring då betyget godkänt ofta kopplas till individuella personlighets- 

och beteendebedömningar (Ingestad, 2006). Persson (2005) menar att ökningen av elever som 

inte är behöriga till gymnasiet till stor del beror på elever som har beteende- och 

koncentrationsstörningar. Ingestad (2006) menar att när det finns andra orsaker än 

inlärningssvårigheter så inriktas åtgärderna ofta på att hantera eller ändra individen i stället för 

att handla om kunskapsinhämtning.  

2.3.2 Rektors ansvar skärps 

 

I och med en skärpning av skolformsförordningarna år 2006 ökade rektors ansvar för att en 

utredning genomförs om det finns signaler som visar på en elevs behov av särskilt stöd. 
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Eventuella stödinsatser ska sättas in direkt, även under pågående utredning. Målet med denna 

kartläggning är att, vid behov, upprätta ett åtgärdsprogram med både kortsiktiga och 

långsiktiga mål. Åtgärdsprogrammet ska även innehålla en planering för samverkan mellan 

lärare, vårdnadshavare och elev. Uppföljning och utvärdering av programmet ska ske för att i 

förlängningen hitta optimala lösningar på stödinsatser. I den nya skollagen (2009/10:165), 

som träder i kraft den 1 juli 2011, skärps rektorns ansvar ytterligare genom att denne 

uttryckligen har ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev, samt att beslut 

fattas om särskilt stöd. Att elevens behov utreds och att beslut fattas kan rektor enligt nya 

skollagen dock delegera till någon annan (Skolverket, 2011a).     

2.3.3 Det specialpedagogiska forskningsområdet 

 

Även om det har gjorts en hel del forskning på området under stora delar av 1900-talet så har 

den sällan benämnts som just specialpedagogisk, utan snarare hamnat under socialpedagogik, 

psykologi och handikappsforskning. Att definiera kunskapsområdet specialpedagogik är 

problematiskt (Persson, 2001). Det är tydligt att specialpedagogik ingår i det allmänna 

pedagogiska kunskapsområdet. Det är dock svårt att avgöra var gränsen går mellan 

specialpedagogik och pedagogik. Det finns enligt Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) 

framför allt tre dominerande forskningsmiljöer i Sverige gällande specialpedagogik. Dessa 

återfinns i tre av våra största städer och universitetsområden, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Här har det under en betydande tid utbildats lärare och på senare tid även 

specialpedagoger och speciallärare.  

 

Det var först vid mitten av 1960-talet som den första professuren med inriktning mot 

specialpedagogik inrättades i Göteborg (Emanuelsson, Persson, Rosenqvist, 2001). Den 

forskning som bedrevs från den här tiden och framåt återfanns vid de olika institutionerna i 

pedagogik, eller i vissa fall vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Talar vi om renodlade 

specialpedagogiska forskningsmiljöer, med egna institutioner och professurer så måste man ta 

i beaktande att det då handlar om ett relativt ungt verksamhetsområde, men under 1990-talet 

har de specialpedagogiska enheterna etablerat sina forskningsmiljöer allt mer. Således har den 

specialpedagogiska forskningen utvecklats mot en större bredd samt till att bli allt mer 

tvärvetenskaplig i sin karaktär. Forskning och utveckling inom specialpedagogik har haft en 

liknande utveckling i våra nordiska grannländer. Även dessa länder har haft en strävan mot en 

enhetlig skola eller En skola för alla, vilket har ställt ökade krav på differentierande åtgärder 

(a.a.).  

2.3.4 Specialpedagogens roll 

 
Rektors ansvar och de pedagogiska kraven har alltså ökat, vilket gör att rektorn hela tiden 

måste sträva efter pedagogisk utveckling på skolan och bland sin personal. Han eller hon har 

det formella ansvaret att se till att läroplaner och kursplaner efterlevs samt att elever når 

godkänt resultat. Således är rektorns roll i det pedagogiska och specialpedagogiska 

utvecklingsarbetet en mycket viktig position. Att ge specialpedagogen mandat att verka aktivt 

med detta övergripande arbete är av stor vikt, då denne har god kunskap om att föra 

pedagogiska diskussioner om läroplaner och elever i behov av särskilt stöd (Ahlefeld Nisser, 

2009). 

 

Det specialpedagogiska programmet, som benämns vara på avancerad nivå, står öppet som en 

påbyggnadsutbildning för den som redan har en avlagd lärarexamen. Utbildningen leder till en 

specialpedagogexamen, efter att studenten fullgjort kursens 90 högskolepoäng. Den 
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färdigutbildade är sedan behörig att arbeta i pedagogisk verksamhet inom förskola, skola och 

fritidshem. Enligt utbildningsplanen (SFS 2007:638) ska specialpedagogen arbeta för att 

underlätta för individer i behov av särskilt stöd inom de olika skolformerna. Vidare ska denne 

ha ”kunskap och förmåga att utveckla lärmiljöer inom dessa verksamhetsområden” 

(Utbildningsplan, 2008, s.1-2). En specialpedagog ska även ha förmågan att ”kritiskt granska 

och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete” och ”kritiskt 

och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå” (a.a.). Utöver detta ska specialpedagogen kunna 

genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet för 

att kunna möta behoven hos alla elever och undanröja eventuella hinder som kan finnas i 

lärmiljön.  

 

Vidare ska man som specialpedagog också ”ha förmåga att utforma och delta i arbetet med 

att genomföra åtgärdsprogram” samt ”ha förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda” 

(Utbildningsplan, 2008, s.1-2). En viktig del av det sistnämnda är att hålla i kollegial 

processhandledning, enskilt eller i grupp. Handledning ger verksamma pedagoger en 

möjlighet att reflektera över den egna undervisningen, få nya perspektiv samt skapa en 

plattform som stärker dem i sin yrkesroll. Grupphandledning har även visats öka personalens 

samsyn kring gemensamma mål, utveckla samarbetet i arbetslag och till viss mån motverka 

utbrändhet. Att arbeta med människor och i yrken som är under ständig förändring ställer 

stora krav på yrkesutövaren. Handledning tar tillvara på och utvecklar kompetens. Syftet är att 

man ska förhålla sig annorlunda till ett problem efter genomgången handledningsprocess samt 

att man ska få insikt i den växelverkan som finns mellan handlande och konsekvenser av detta 

handlande (Gjems, 1997). Det är ett mänskligt behov att få utbyta tankar och bli bekräftad i 

stort som smått, handledning tillsammans med sina kollegor bereder plats för detta. Persson & 

Rönnerman (2005) uttrycker att syftet med handledning är att ”synliggöra valen bakom det 

egna handlandet, medvetandegöra valen och anknyta till erfarenheter och teorier” (s 16). 

Genom samtal med andra nås en förståelse av omvärlden och det som eftersträvas är en 

förändring av det egna handlandet i praktiken. Genom att i handledningen ha ett 

lösningsfokuserat arbetssätt, där den handledde själv får känslan av att ha hittat svaret på de 

utmaningar de står inför och sedan agera på ett förändrat sätt utifrån detta, ges den handledde 

nya verktyg att möta olika situationer i den egna verksamheten. Fokus i handledningssamtalet 

skall ligga på hur läget är här och nu, utan att fastna i varför det blivit som det har blivit 

(Bladini, 2004). Handledning kan således ses som en del av pedagogernas kontinuerliga 

kompetensutveckling (Gjems, 1997).  

 

2.4 Perspektiv på delaktighet 
 
Nedan följer en kortfattad redovisning av aktuell litteratur samt definitioner av begreppen 

delaktighet och inkludering.  

2.4.1 Delaktighet 

 
Förenta Nationernas standardregler (1995) samt Världshälsoorganisationens (WHO, 2001) 

klassifikationssystem, International Classification of Functioning, Disability and Health ICF, 

är två internationella dokument där delaktighet för personer med funktionshinder ges en 

framträdande plats. Delaktighet är ett sätt att göra samhället mer tillgängligt och enligt FN:s 

standardregler så är detta mer en mänsklig rättighet, medan ICF betonar delaktighet som att 
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det är individens aktivitet och engagemang utifrån rådande handikapp och miljö. Delaktighet 

är inte detsamma som jämlikhet då jämlikhet kräver att två personer är definierade (Molin, 

2004).   

  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) skriver att delaktighetsbegreppet inte har någon 

empirisk definierad innebörd utan det en serie av tolkningar. Delaktighet kan inte reduceras 

till ett enkelt begrepp. Enligt Molin (2004) så finns det uppenbara problem med att jämställa 

delaktighet med engagemang. En person kan vara inkluderad, ha tillgång till resurser samt 

vara accepterad utan att i egentlig mening vara aktiv eller engagerad. En elev kan vara 

inskriven i särskolan och är då legitimt behörig att delta i undervisningen. Detta gör dock inte 

eleven mer delaktig utan blir mer deltagare i en formell verksamhet. En annan dimension av 

delaktighet är att känna sig delaktig. Detta kan dock inte vara ett kriterie på delaktighet menar 

Molin (a.a.), som hänvisar till att det är väldigt subjektivt. Tillgänglighetsbegreppet är enligt 

FN:s standardregler hårt knutet till delaktighetsbegreppet  

2.4.2 Inkludering 

 

Enligt Persson (2008) så uppkom begreppet inkludering under 1980-talet och det bygger på 

att eleverna känner delaktighet och samhörighet i skolan, samt att skolan ska anordnas på ett 

sådant sätt att alla elever, utifrån sin förmåga, kan få relevant undervisning och 

utvecklingsmöjligheter. Nilholm (2007) skriver att en förklaring till begreppet inkludering är 

att skolmiljön anpassas till eleven och inte eleven till skolan. Han talar också om en skola för 

alla och kallar detta för en ouppnåelig vision där alla elever oavsett förutsättningar ska 

undervisas tillsammans. Även Persson (2008) menar på att begreppet en skola för alla är en 

utmanande målsättning som går stick i stäv med grundtanken att alla elever ska lära utifrån 

sina egna förutsättningar, då de ändå ska nå upp till samma nivå inom en viss tidsram. Han tar 

här nationella prov som exempel. Hela dagens målstyrda läroplan bygger på konceptet att alla 

elever oberoende av svårigheter ska nå samma mål på samma tid.  

 

Tideman m.fl. (2004) menar att elever med särskilda behov lär sig bättre i en skola för alla 

och att eleverna lär sig umgås med alla människor oavsett förutsättningar. Han pekar dock på 

vissa nackdelar som kan uppkomma vid specifika fall och det är tids- och kompetensbrist hos 

pedagogerna. Carlsson & Nilholm (2004) skriver att inkludering innebär att alla elever ska gå 

inom samma skolsystem, men att det i den specialpedagogiska litteraturen talas om svag 

respektive stark inkludering. Ofta är det så att kommuner tillämpar sig av svag inkludering, 

vilket leder till en acceptans för att använda sig utav särskilda undervisningsgrupper. En sådan 

grupp kan vara elever med särskilda behov. Vid stark inkludering ska alla elever gå i samma 

skola och få hjälp inom klassens ramar och Persson (2008) vidhåller att det är viktigt att dra 

lärdom av varandras olikheter genom att vara tillsammans. Tanken är god men Nilholm 

(2003) skriver om detta som ett dilemma, det vill säga huruvida elever ska kompenseras 

enskilt eller delta i den vanliga undervisningen. Utbildningssystemet uppvisar motstridiga 

krav på att värna om personen och dess egenskaper eller gruppens. Eleverna ska bedömas 

utifrån sina förutsättningar och inte i jämförelse med andra elever 

 

2.5 Kommunalt uppföljningsansvar  
 
Kommunerna har ett uppföljningsansvar, som innebär att de är skyldiga att följa upp alla 

ungdomar efter att de har slutat sin grundskola. I mitten på 1970-talet beslutade regeringen att 

skolan i samarbete med arbetsförmedlingen hade ett ansvar att följa upp ungdomar i två år 
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efter avslutad grundskola (SIA-propositionen 1975/76: 39). De hade enligt då gällande 

bestämmelser ett informationsansvar, som innebar att de kontinuerligt skulle hålla sig 

informerade om vad ungdomarna sysselsatte sig med, samt ett åtgärdsansvar. Det sistnämnda 

innebar en skyldighet att informera kring arbete och studier samt erbjuda olika slags kurser 

och yrkespraktikplatser. Den 1 juli 2005 trädde en ny bestämmelse i skollagen i kraft. Denna 

innebar att kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar enda upp till 20 år förtydligades 

(Skollagen, 1 kap 18 §). I denna bestämmelse anges att en hemkommun löpande skall hålla 

sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år, som avslutat grundskolan 

men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier där (SFS 2006:39). 

 

2.6 Differentiering i gymnasieskolan 

 
Gymnasieskolan är en differentierad skolform. Med detta menas att gymnasieskolan är en 

uppdelad skolform som skapar skillnader genom att utesluta elever som inte når upp till 

behörighetskraven. De icke behöriga eleverna får mindre valfrihet och de utesluts från den 

grupp som de har tillhört tidigare (Arnman, Järnek, Lindskog, 2004). Lund (2006) menar att 

integrationsprocessen påverkas när eleven kommunicerar med andra om sina val och 

funderingar. Han menar att valhandlingar alltid står i korrelation till vad andra tycker och 

tänker. Har eleven inte uppnått de mål som samhället ställer, eller i detta fall skolan, så 

kommer elevens valhandlingar att förändras. Möjligheterna till olika val gällande skolan 

krymper med svikande betyg och risken för social uteslutning blir större (Giddens, 2003). 

Persson (1998) menar att där differentieringen är stark så växer det fram andra lösningar. 

Särskolan är en sådan lösning tillsammans med landets olika resursskolor. 

2.6.1 Individuella programmet 

 
Individuella programmet IV är ett program som riktar sig till de elever som av olika 

anledningar inte når grundskolans kunskapskrav. Det individuella programmet kan se ut på 

olika sätt. Programinriktat individuellt val, PRIV, riktar sig till de elever som vill läsa 

karaktärsämnen på ett nationellt program, samtidigt som de under tiden läser grundskolans 

kurs i matematik, svenska/svenska A eller engelska. Utöver dessa två varianter av IV finns det 

en tredje som fokuserar på de elever som har annat modersmål än svenska. Detta kallas för 

IVIK, Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans 

individuella program (Skolverket, 2011b). Att lägga till dessa finns det även ett antal 

specialutformade program som antingen kan utformas för en individ eller en grupp. Dessa 

program måste innehålla kärnämnen och eleverna ska ha samma rätt till garanterad 

undervisningstid som är fastställd i gymnasieförordningen 2 kap. 18§ (Skolverket, 2006c). 

 

Det individuella programmet saknar programmål. I stället fastställs en individuell studieplan 

när utbildningen börjar. Planen följs upp och utvärderas kontinuerligt (a.a). De elever som 

hamnar på IV är de som av olika anledningar inte har klarat av grundskolans krav som ger 

behörighet att söka in till nationella program. Innan IV infördes 1992 hade kommunen ett 

uppföljningsansvar för de ungdomar som inte gick i gymnasieskolan och det kunde innebära 

att de fick prova på olika arbeten med lön. När IV infördes som gymnasieprogram försvann 

dessa möjligheter och istället skulle insatserna ske i form av studier. Det individuella 

programmet är inte lika hårt styrt som de övriga nationella programmen utan det är individens 

behov som ska styra hur utbildningen ska se ut.   
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Det individuella programmet består inte enbart av elever som haft det svårt i grundskolan utan 

där återfinns även de elever som inte har hittat det rätta gymnasieprogrammet ännu. 

Huvudtanken med gymnasiereformen var att skillnaderna mellan praktiska och teoretiska 

program skulle minskas och att alla ungdomar skulle få en bredare kompetens med sig. 

Tidigare hade karaktärsämnen varit mycket praktiska men i och med att kompetensen hos 

ungdomarna skulle breddas blev det mer och mer teori i de olika karaktärsämnena. I och med 

att kunskapssynen ändrades blev det därför extra svårt för några av ungdomarna att klara 

dessa kurser. En del valde därmed att hoppa av det nationella programmet och söka sig till det 

individuella programmet istället (Broady m.fl., 2000). Hultqvist (2001) skriver i sin 

avhandling att eleverna i praktiken har liten påverkan när det gäller innehållet i 

undervisningen. Hon menar att eleven är den svagare parten och skolan har 

tolkningsföreträde.  

2.6.2 Ny elevgrupp 

 

Hugo (2007) menar att med införandet av individuella programmet så skapades en ny 

elevgrupp. Vidare menar han att denna elevgrupp består av elever med invandrarbakgrund 

och lågpresterande pojkar. Enligt Hugo beskriver lärare elevgruppen på individuella 

programmet som skoltrötta, vilsna och socialt omogna. Eleverna har också dåliga kunskaper 

då de har missat mycket i grundskolan. Både Hultqvist (2001) och Hugo (2007) frågar sig 

varför det är så få elever från det individuella programmet som övergår till nationellt program. 

Hultqvist (2001) menar att den individuella plan som eleven ska följa sällan efterlevs, vilket i 

praktiken innebär att eleven får lite att säga till om gällande sin skolsituation. 

 

2.7 Konklusion litteratur 
 
I vårt arbete återfinns en hel del begrepp och förkortningar. Av naturliga skäl berör de till 

största del begrepp som används inom skolans värld, men för den oinvigde kan det bli många 

nya ord och förkortningar som behöver få en förklaring. Av detta skäl inleds vår litteraturdel 

med en del förklarande ord.  

 

Eleverna som har medverkat i vår undersökning befinner sig någonstans mitt emellan 

grundskolan och gymnasiet. De har naturligtvis individuellt helt unika bakgrunder och 

levnadshistorier med sig. Många är nya i Sverige vilket gör att de nyligen har kommit i 

kontakt med svenskundervisning för invandrare i olika former och olika långa tidsperioder. 

Gemensamt för dem alla, nyanlända eller ej, är att de saknar behörighet för att komma in på 

ett nationellt gymnasieprogram. Av denna anledning tar vi upp begrepp som IV, PRIV, IVIK, 

SFI som sedan kompletteras med redovisning av gällande styrdokument.   

 

Vidare i arbetet behandlar vi ämnet specialpedagogik, vad det är samt vilka olika perspektiv 

som är rådande inom ämnet. Vi redovisar bland andra för Perssons (1998) relationella och 

kategoriska perspektiv, men även Ahlbergs (2001) syn på inkluderande- och 

deltagarperspektivet nämns. Sedan följer en kort inblick i det specialpedagogiska 

forskningsområdet och en definition av vad en elev i behov av särskilt stöd egentligen är, 

samt några ord om rektorns roll gällande beslut om särskilt stöd. Även hur specialpedagogen 

arbetar och hur vår profession är tänkt att stödja den pedagogiska utvecklingen på en skola tas 

upp.  
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Därefter följer en redovisning och definition av begreppen delaktighet och inkludering. Som 

exempel kan nämnas att ICF betonar att delaktighet är individens aktivitet och engagemang 

utifrån rådande handikapp och miljö. Enligt FN:s standardregler är delaktighet hårt knutet till 

tillgänglighet. Till detta kommer även ett resonemang kring inkludering, som i detta fall 

handlar om att alla elever ska kunna befinna sig inom klassens ram och få det stöd de behöver 

inom den grupp de tillhör.  

 

Kommunen har ett särskilt uppföljningsansvar som innebär att de är skyldiga att följa upp alla 

ungdomar när de har slutat grundskolan. Kommunen är skyldig att erbjuda olika slags kurser 

och yrkespraktikplatser för dem som av olika anledningar väljer att inte gå på ett gymnasialt 

nationellt program.  

 

Att gymnasieskolan i sin uppbyggnad och organisation är en differentierad skolform är en 

realitet vi måste förhålla oss till. Skillnad görs i antagningsförfarandet, då de med icke 

uppnådd behörighet åtskiljs från de övriga, varpå deras valmöjlighet och tillgång till övriga 

vänners sociala gemenskap krymper avsevärt. De hänvisas i första hand till det individuella 

programmet, även om det finns vissa andra varianter som kan komma att bli aktuella.  

 

Avslutningsvis tar vi upp det faktum att införandet av individuella programmet medförde, 

enligt Hugo (2007), skapandet av en ny typ av elevgrupp. Denna elevgrupp är enligt 

undersökningar (Hugo, 2007) skoltrött, vilsen och socialt omogen. De är även elever med 

invandrarbakgrund och ofta lågpresterande pojkar.  
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3. TEORI 

 

Följande kapitel redovisar de teorier som inspirerat oss i vårt arbete. Teorierna kan ses som ett 

hjälpande abstraherande verktyg att nå ökad förståelse för den blid av verkligheten som vi, 

genom vår undersökning, har stött på. Syftet med vårt arbete är att kartlägga och granska hur 

ungdomar på individuella programmet upplever sin studiesituation en och en halv termin efter 

antagning, men även att ta reda på vilken skolbakgrund eleverna har samt hur de ser på sin 

egen framtid. För att öka möjligheterna att sätta in elevernas skolsituation i en helhet och i ett 

sammanhang finner vi det relevant att redogöra för nedanstående teorier. 

  

3.1 En pedagogisk grundsyn 

 
Synen på pedagogik och lärande har gått från lärarens undervisning till den syn som dagens 

styrdokument i skolan vilar på, det vill säga barnets eget lärande. Det sociokulturella 

lärandet, ett tankesätt som representeras av bland andra Vygotskij, bygger på ett lärande som 

sker i samspelet med den egna omgivningen och de personer som finns där. Det är i denna 

ömsesidiga interaktion som kunskap, enligt Vygotskij, produceras. Språk och kommunikation 

är viktiga komponenter för lärande, såsom även känslomässiga aspekter och attityder till 

lärandet. Individens delaktighet i ett socialt sammanhang samt dennes betydelse för helheten 

är alltså enligt denna teori avgörande. Vygotskij använder begreppet proximal utvecklingszon 

för att förklara hur en persons kunskapsutveckling efter hand ökar. Ny kunskap erhålles 

genom att kommunicera med kamrater och vuxna och när individen införlivar sina nya 

kunskaper och använder dem internaliseras dem och blir till hans eller hennes egna. Efterhand 

vidgas zonen och öppnar upp nya möjligheter till att utvecklas vidare (Ingestad, 2006).  

 

Tyvärr, menar Moreau, Wretman & Dahl, (Grundskoletidningen nr.6/2005) styrs den svenska 

skolan idag i mycket liten grad av synen på kunskap som återfinns i kurs- och läroplaner. Den 

primära orsaken till detta menar de är att lärare inte fått tillräcklig fortbildning som gör att 

man förstår läroplanens och därmed kunskapsuppdragets innebörd. Skolans arbete måste i 

större utsträckning genomsyras av de värderingar och det synsätt på kunskap och lärande som 

återges i Lpo/Lpf 94. Om detta hade varit verklighet hade styrdokumentens mål blivit synliga 

genom resultaten hos eleverna. Wretman (a.a.) menar att den stora förändringen som kom 

med Lpo/Lpf 94 var att den kunskapsteoretiska grunden förändrades. Tidigare utgick man 

från en kvantitativ kunskapssyn, där kunskap sågs som objektiva och sanna avbildningar av 

företeelser i omvärlden eller som intränade rutiner i språk och matematik. Med denna 

kunskapssyn finns kunskapen utanför individen och lärande sker genom olika typer av 

förmedling. Det är undervisningsinnehållet som står i centrum. Trots att skolans kursplaner 

idag inte har denna typ av kvantitativa mål dominerar denna kunskapssyn fortfarande många 

gånger i skolans undervisning.  

 
Wretman menar vidare att efter reformen med Lpo/Lpf 94 har skolan nu fått en kvalitativ syn 

på kunskap. Innehållet i uppdraget har förändrats, men även sättet som läroplanen och 

kursplanerna är uppbyggda på har ändrats. I dessa dokument beskrivs nu de kompetenser och 

förmågor som eleverna ska utveckla i förhållande till undervisningsinnehållet. I lärprocessen 

ses innehållet numera som ett medel för att nå kunskap, att kunna memorera innehållet är inte 

kunskap i sig (a.a). 

 

Bilderna nedan visar skillnaden mellan det gamla och nya sättet att se kunskapande.  
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Figur 2 Kvantitativ kunskapssyn innan Lpo/Lpf  94, privat bild Wretman 

   

 
Figur 3 Kvalitativ kunskapssyn som Lpo/Lpf  94 bygger på, privat bild Wretman 

 
För att undervisningen i svenska skolan ska genomsyras av den kvalitativa kunskapssyn som 

finns representerad i Lpo/Lpf 94, samt förstärks ytterligare i och med införandet av Lgr 

11/GY 11, krävs det en kraftig satsning på implementering och förankring i den svenska 

lärarkåren. Vidare måste det föras en öppen dialog genom kollegiala samtal, men framför allt 

måste eleverna medvetandegöras bakgrunden till de mål de ska nå samt vad bedömningen av 

deras prestationer grundar sig på. Ett sådant arbete görs enligt Wretman på bästa sätt genom 

att arbeta med lärandematriser och formativ bedömning, tillsammans med eleverna 

(Föreläsning Wretman, Pedagogiskt Center, Kristianstad, 2011-05-11). 
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3.2 Maslows motivationsteori 
 

Vår undersöknings teoretiska ansats har inspirerats av Abraham H Maslows (1908-1970) 

tankar kring motivation. Han brukar nämnas som den humanistiska psykologins fader. Två 

andra skolor, samtida med Maslow, var dominerande under 1900-talet, nämligen 

psykoanalysen och behaviorismen (Tamm, 2006). Enligt den humanistiska psykologin är 

människan en unik varelse med en egen vilja och tanke. Begrepp som inre erfarenheter, 

meningen med livet samt självförverkligande är centrala. Människan ska ses som en helhet 

och vi kan inte försöka förstå henne om hennes värld delas upp i osammanhängande delar. 

Vidare är det av vikt inom den humanistiska psykologin att se människan som en del av det 

sociala samspelet hon ingår i med andra människor (a.a).  

 

Maslows motivationsteori vilar på ståndpunkten att varje människa har den universella 

egenskapen motivation. Vi strävar ständigt efter nya och meningsfulla mål, som när de har 

uppnåtts byts ut mot nya. Det är enligt motivationsteorin våra behov som styr vår motivation 

till olika val och handlande (Jerlang, 2008).  

 

Maslow är kanske mest känd för sin så kallade behovstrappa, eller behovspyramid. Denna är 

indelad i primära, sekundära och metabehov (Tamm, 2006). I de primära behoven finner vi 

våra mest basala fysiologiska behov, såsom att få i oss mat och dryck samt att få tillräckligt 

med sömn. För att kunna gå vidare till nästa steg i behovstrappan måste alla dessa primära 

överlevnadsbehov vara tillfredsställda. I de sekundära behoven ingår områden såsom 

trygghet, kärlek och gemenskap och i förlängningen även självuppskattning och 

självförverkligande (a.a). Den sista och högsta nivån för en människa att nå enligt Maslow är 

metanivån. I denna återfinns en slags förlängning av självförverkligandenivån, men i form av 

sökande av kunskap och vishet samt efter religiösa och estetiska upplevelser (Egidius, 2008).    

 

3.3 Sammanhang och meningsfullhet KASAM 

 
Motivation är alltså en stark drivkraft för social utveckling. I motivationen inryms, som en 

viktig del, även mening. Att uppleva mening utvecklar och bidrar till motivationen. Senare 

forskning på skolområdet har tagit fasta på detta motivationsbegrepp som vilar på bland andra 

Antonovskys teorier om vad han kallade för sense of coherense, på svenska känsla av 

sammanhang, KASAM (Ingestad, 2006). Antonovsky studerade en grupp individer som 

överlevde andra världskrigets tyska koncentrationsläger och tittade i synnerhet på vad det var 

som gjorde att vissa människor, trots sin traumatiska upplevelse, kunnat hålla kvar en god 

psykisk hälsa. Han kom fram till att det var av stor betydelse huruvida en person känner 

delaktighet och sammanhang i sin tillvaro, vilket banar väg för en möjlighet att tolka, hantera 

och förstå sin situation med stöd av tidigare erfarenheter. Att fokusera på positiva faktorer 

som bidrar till styrka och friskhet kallas för att ha ett salutogent förhållningssätt (salutogenes, 

läran om hälsans ursprung). Detta sätt att förhålla sig till sin omgivning ger ökad 

motståndskraft gentemot motgångar och eventuella påfrestningar. KASAM-begreppet består 

av tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det handlar om förmågan att 

förstå inre och yttre stimuli, att kunna hantera och möta de krav som ställs utifrån samt 

känslan av att livet har en känslomässig innebörd (a.a.). 
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3.4 Socialisation 

 
Angelöw (2000) menar att människans grundläggande moralföreställningar skapas genom en 

socialiseringsprocess. Du bär med dig normer och värderingar, vilka är ett resultat av en 

livslång process som startar tidigt i barndomen. Enligt Andersson (1986) så är lärande och 

utveckling både en kognitiv och en social- emotionell aspekt där skolan genom tradition 

arbetar med det kognitiva, det vill säga rent kunskapsinnehåll. Detta framhåller Angelöw 

(2000) när han menar att socialisation är indelad i tre delar, primär-, sekundär- och tertiär 

socialisation. Den primära socialisationen pågår i barndomen och det är främst av föräldrarna 

men även till viss del i förskolan som grunden läggs. Barnet får här möjlighet att utvecklas 

motoriskt, kognitivt, känslomässigt och socialt. Den sekundära socialisationen är knuten till 

skoltiden, här spelar skolan och de relationer som skapas där naturligtvis en viktig roll. I 

skolan så införlivas färdigheter, samhällets normer och värderingar vilka krävs för att du som 

ungdom och vuxen ska förstå vilka krav som ställs på dig och vilka du själv kan ställa på 

samhället. Den tertiära socialisationen innebär att du införlivar nyanser i samhället genom 

dina åsikter och värderingar, samt via politiska partier, massmedia, reklam. Olika 

intressegrupper förmedlar sitt budskap till dig och dessa tar du sedan intryck ifrån. Individen 

spelar på så sätt en aktiv roll i socialiseringsprocessen och den påverkas i sin tur av 

förändringar i samhället (Angelöw, 2000). 

3.4.1 Social uteslutning/avvikelse/normalitet  

 
Giddens (2003) skriver om social uteslutning och detta begrepp innebär att inte alla 

människor får tillträde till det som samhället kan erbjuda. Begreppet fokuserar på de processer 

som ligger bakom uteslutning. Exempel på bakomliggande faktorer till uteslutning är sociala, 

politiska och ekonomiska. Ekonomisk uteslutning påverkar individens konsumtion och 

levnadsstandard. Är du hemlös så är det svårt att bli delaktig i samhället och att vara arbetslös 

innebär att du är utestängd från arbetsmarknaden och måste klara dig på mindre medel. 

Politiskt aktiva kan bli uteslutna på grund vilket parti de tillhör. Ett bra exempel på detta är 

Sverigedemokraterna som bojkottas av andra partier.  

 

Vidare kan ett dåligt utvecklat socialt nätverk leda till social uteslutning och risk för isolering 

ökar. Enskilda individer och grupper kan uppleva att de har svårt att ta sig in i det svenska 

samhället och det gäller i hög grad våra ungdomar. Det är svårt att få jobb om du inte har 

erfarenhet och det är näst intill omöjligt att skaffa en egen bostad om du inte har jobb. 

Ogynnsamma förändringar på arbetsmarknaden gör att många hamnar i en ond cirkel och blir 

på så sätt, enligt Giddens, tvingade att bo i billigare lågstatusområden. Detta är verkligheten 

för framförallt invandrare och arbetslösa. I ett sådant läge är det svårt att skaffa sig ett 

utvecklat socialt nätverk (Giddens, 2003). 

  

Då det handlar om begreppet normalitet måste vi, för att kunna förstå vad vi ser som 

onormalt, först veta vad vi ser som normalt. Vi behöver ha något eller någon som känns 

normal att jämföra med, menar Börjesson och Palmblad (2003). Ska en sådan jämförelse 

göras under den tid någon är i skolåldern, används ofta klassen som kontrollgrupp.  

 

I skolan blir således identifiering av ett avvikande beteende viktigt, då de kan vara i behov av 

särskilda stödinsatser. Det finns enligt Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) två synsätt 

på hur skolor kan arbeta med elever som uppvisar ett avvikande mönster. Det traditionella 

synsättet är att eleven är ägare utav problemet och det är med hjälp av riktade insatser som 

skolan arbetar med den enskilda eleven. En annan angreppsvinkel är förändra omgivningen så 
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att den passar eleven, svårigheterna ses som sociala konstruktioner. Viktigt är att skapa ett 

öppet och tillåtande klimat, för att på så sätt skapa en bra grund för interpersonella relationer 

och känslan av tillhörighet.  

 
 

3.5 Konklusion teori 

 
Den teoretiska delen av vårt arbete inleds med att ta upp den pedagogiska grundsyn som vi 

har valt att lyfta fram. Den vilar på Vygotskijs tankar kring lärande samt hur kunskap skapas 

och det är hans teorier om bland annat kommunikation, socialt samspel och proximal 

utvecklingszon som finns representerade i dagens läro- och kursplaner. Tyvärr finns det enligt 

Wretman m.fl. (Grundskoletidningen nr.6/2005) indikationer på att innehållet och 

utformningen av den undervisning som bedrivs i skolan inte alltid vilar på den pedagogiska 

grundsyn som det är tänkt. På många håll är det fortfarande fokus på innehåll och en 

kvantitativ kunskapssyn tycks råda.  

 

Vidare tar vi upp Maslows motivationsteori, som vilar på ståndpunkten att varje människa har 

den universella egenskapen motivation. Det är enligt motivationsteorin våra behov som styr 

vår motivation till olika val och handlande (Jerlang, 2008). Till detta kommer vårt behov av 

mening och sammanhang, KASAM. Antonovsky menade att om vi har ett salutogent 

förhållningssätt och fokus i livet bidrar till ökad motståndskraft gentemot motgångar och 

eventuella påfrestningar. 

 

Livet igenom går vi igenom olika utvecklingsstadier och socialisationsprocesser. Även om 

familjen är den primära arenan väljer vi att lyfta fram det faktum att även tiden i skolan är en 

viktig del av en individs utveckling. Att av olika anledningar inte känna gemenskap med sin 

omgivning eller att inte släppas in på den sociala arenan kan orsaka social uteslutning och 

isolering (Giddens, 2003). Avslutningsvis behandlas därför begreppen uteslutning och 

normalitet. Att avvika från normen och det som i gruppen ses som normalt kan i värsta fall bli 

problematiskt för identiteten. Vi i skolan har en viktig uppgift när det kommer till att 

identifiera ett avvikande beteende, för att sedan på bästa sätt förändra omgivningen så att den 

passar eleven och dennes behov. Svårigheterna kan således ses som sociala konstruktioner, 

snarare än att eleven ensam är bärare och ansvarig för att ändra på sig för att passa in 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
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4. METOD 
 
I detta kapitel presenterar vi de tankar och teorier som vi valde att fördjupa oss i samt hämta 

inspiration från då vi skulle genomföra vår undersökning. Vi valde att intervjua 14 

informanter. För att försöka nå en ökad förståelse för deras studiesituation behövde vi se dem 

i ett holistiskt perspektiv. Därför redovisar vi kort om hermeneutiken, som utgår från just 

detta, att se ett fenomen i sin helhet. Vidare ville vi i vår undersökning veta hur eleverna 

själva upplevde sin situation. Därför fick de beskriva sin känsla och sina upplevelser, vilket är 

i enlighet med studier av fenomenologisk art.  

 

Nedan redovisas även vårt initiala arbete samt hur vi sedan bearbetade allt vårt material. Vi 

berör även områden som reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

 

4.1 Metodövervägande  
 

Beroende på skilda perspektiv och traditioner finns det olika metoder och tillvägagångssätt för 

att samla in information. Å ena sidan finns forskare med en kvantitativ inriktning som samlar 

in data och undersöker relationer mellan dessa olika fakta. Det som mäts kan ge kvantifierbara 

och även generaliserbara slutsatser. Å andra sidan finns de forskare som har ett kvalitativt 

perspektiv. De är mer intresserade av att veta hur individer upplever sin värld. Målet med 

deras studier är snarare insikt än statistisk analys. Båda sätten att arbeta har sina för- och 

nackdelar och vart och ett av dem passar in i en viss kontext (Bell, 2006). Ofta framställs de 

två olika inritningarna som helt oförenliga med varandra, vilket i ett praktiskt 

forskningsarbete knappast är fallet. Huvuddelen av den forskning som bedrivs inom 

beteendevetenskapen återfinns någonstans mitt emellan dessa ytterligheter (Patel, Davidsson, 

1994). Fördelarna med att arbeta utifrån en kvalitativ ansats, och som i vårt fall med 

intervjuer, jämfört med en kvantitativ undersökning, är att undersökande part kan nå ett annat 

djup i förståelsen för en annans människas situation. Fördelen med en kvalitativ undersökning 

är enligt Patel och Davidsson (1994) att kunskaperna attraherar på djupet i stället för att bli 

fragmentiserade, som kan bli resultatet av kvantitativa metoder. Bryman (1997) menar att det 

mest grundläggande draget med kvalitativ forskning är viljan att uttrycka och se händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån dem man studerar och deras perspektiv. 

 

4.2 Val av metod  
 

Syftet med vår studie var att bilda oss en uppfattning om hur några elever på IV-programmet 

såg på sin studiesituation i dagsläget i synnerhet, men även hur de hade uppfattat resan genom 

senaredelen av grundskolan till IV-programmet med antagningsförfarandet inkluderat. Vidare 

ville vi få en uppfattning om elevernas syn på framtiden. För att nå ökad kunskap inom det 

aktuella området valde vi att använda oss av intervjuer då vi likt Bell (2006) anser att det ger 

möjlighet till större flexibilitet än vad till exempel enkäter och dylikt kan erbjuda. En annan 

fördel är att följdfrågor kan ställas vid behov samt att svar kan utvecklas och fördjupas.  

 

Intervjuer tar förhållandevis lång tid i anspråk, vilket gjorde att vi under ett projekt likt denna 

rapport hade vissa begränsningar gällande undersökningens omfattning. Även om tiden till 

vårt förfogande var relativt knapp blev det till slut 14 intervjuer, det vill säga ett omfattande 
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material i sammanhanget. Varje intervju tog cirka 35 min i anspråk och efterarbetet med varje 

intervju, transkription med mera, tog avsevärt mycket längre tid, i vissa fall totalt 

motsvarande en arbetsdag.  

 

Att använda sig av intervjuer är en subjektiv teknik, som riskerar en fara för så kallad ”bias” 

(Bell, 2006). Det vill säga att tankar, fördomar och personliga åsikter hos den som 

undersöker, tolkar och sammanställer svaren kan komma att påverka resultatet. Men eftersom 

intervjuer trots allt erbjuder ett rikt material med stora möjligheter så valde vi att utgå från 

denna teknik. För att så långt det var möjligt minimera riskerna samt för att få ett rättvisande 

och jämförbart resultat valde vi att en av oss genomförde alla intervjuerna, medan den andre 

transkriberade det inspelade materialet. På så sätt kom intervjusituationen med de olika 

eleverna att bli så lika varandra som möjligt. 

4.2.1 Hermeneutik  

 

Vårt arbete har inspirerats av en hermeneutisk inriktning. Detta för att på så sätt försöka förstå 

och sätta in elevernas situation och handlande i ett samhällsperspektiv. Enligt Olsson och 

Sörensson (2007) så utgår hermeneutiken från människors livsmöten, gester, språk och 

handlingar, vilket är väsentligt för att kunna förstå helheten. Hermeneutiken har sitt ursprung 

kopplat till teologi och juridik och har förknippats med individers bemötande och 

ställningstagande inför ett förmodat sanningsinnehåll i, i synnerhet auktoritativa texter, som 

till exempel bibeln eller lagböcker (Hyldgaard, 2006). Men inriktningen har idag 

generaliserats till att gälla alla mänskliga uttryck och handlingar. Det är ett sätt att försöka 

förstå det egna jagets påverkan gentemot de yttre faktorer en människa möter i sitt dagliga liv 

i vårt samhälle. En forskares uppgift i detta blir att försöka identifiera sig med, leva sig in i 

och därigenom försöka förstå det främmande. De uttryck som framkommer ur informanternas 

svar är endast en del av en helhet och skall inte behandlas som specifika delar som lyfts ur 

kontexten. Uttrycken skall på ett holistiskt vis sättas i relation till den livsstil som individen 

har vid det gällande undersökningstillfället samt införlivas i, som en del av, det offentliga 

rummets organisation, språk och kultur som omger personen. Helhetsbilden skapar på så vis 

förståelsen för informantens svar och berättelse (a.a.). 

4.2.2 Fenomenologi 

 

Till skillnad från ett naturvetenskapligt perspektiv, där det anonyma och objektiva fungerar 

som utgångspunkt, går det enligt fenomenologin inte att skilja världen från det medvetande 

som den framträder för. Grunden för fenomenologin är således att beskriva just det som 

naturvetenskaperna måste förbise, det vill säga den upplevda världen, känslan. Inte heller kan 

man i enlighet med fenomenologin avskilja medvetandet från den värld som vi existerar i. 

Fenomenologin vill beskriva perspektivet i första person, alltså hur världen ter sig för den 

enskilde eller för ”mig” (Hyldgaard, 2006).  

 

4.3 Pilotstudie och initialt arbete 
 

Vårt arbete startade som en tanke redan på vårterminen 2010. Under sommaren såg vi till att 

få tillträde till en gemensam upptakt som hålls av kommunen i augusti månad varje år, dit 

elever utan behörighet till nationellt program inbjudes. Det aktuella året var drygt 200 elever 

på plats under två dagar. Till detta tillfälle hade vi förberett en enkät samt intervjufrågor för 
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att på så sätt kunna få möjlighet att göra en form av pilotstudie och testa om våra frågor och 

vår idé till kommande examensarbete skulle fungera i praktiken.  

 

Senare under höstterminen ville vi få en övergripande inblick i organisationen kring de olika 

IV-programmen och tog därför kontakt med IV-samordnaren i den aktuella kommunen. Vi 

träffade henne för ett samtal på hennes kontor och fick på så sätt djupare information om hur 

organisationen var utformad. Detta möte gav oss uppslag på hur vi kunde gå vidare och vi 

gjorde vårt urval. Vidare tog vi kontakt med personal på den skola vi valt att avgränsa oss till 

och stämde träff. De var ytterst hjälpsamma och kom med konkreta förslag på våra frågor som 

vi tänkt ställa till eleverna och materialet utökades och förändrades för att kunna bli så 

optimalt om möjligt.  

 

4.4 Undersökningsgrupp / Urval 

 
För att få tillgång till ett rimligt och hanterbart undersökningsmaterial valde vi att göra vissa 

avgränsningar. Dessa ledde sedan till den grupp av elever som sedermera intervjuades. I 

samråd med vår handledare, kommunens IV-samordnare samt SYV-personal kom vi fram till 

att vi skulle avgränsa oss till elever som hade medverkat vid kommunens gemensamma 

upptakt i augusti. Dessa saknade därmed behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, 

eftersom de fattades betyg i minst ett kärnämne, det vill säga svenska, engelska eller 

matematik. Eleverna vi valde att basera vår undersökning på skulle vidare, enligt våra 

urvalskriterier, vara inskrivna på ett IV-program vid tillfället för undersökningens 

genomförande, alltså inte PRIV, IVIK eller annan liknande verksamhet. På inrådan av IV-

samordnaren valde vi att avgränsa oss till en skola. Eftersom det skulle innebära en hel del 

ytterligare perspektiv och infallsvinklar, om vi valde elever från olika skolor, såsom varje 

skolas organisation och situation, att ta hänsyn till, tog vi alltså beslutet att genomföra våra 

intervjuer på endast en skola. Den aktuella gymnasieskolan är belägen i de centrala delarna av 

en sydsvensk medelstor stad.  

 

Vid vårt första besök så slog det oss hur avsides IV-programmets verksamhet ligger. Fast det 

ligger två stora gymnasieskolor bara ett stenkast bort så är den aktuella verksamheten 

verkligen avskilt från de andra. När vi kom in i lokalerna märkte vi tydligt att det var en 

väldigt lugn och trivsam miljö. Alla arbetade fokuserat och det märktes att personalen och 

eleverna trivdes med varandra. Grupperna såg inte så stora ut och arbetsklimatet var stillsamt. 

Vi såg flera elever som fick individuell hjälp och när vi stannade vid en textilslöjdssal så 

tittade alla upp och välkomnade oss. Det märktes att de var nyfikna, förmodligen eftersom de 

redan var förberedda på att vi skulle komma. Vi blev mottagna av en av studie- och 

yrkesvägledarna som vi tidigare hade talat med i telefon. 

 

Elevgruppen som vår undersökning grundar sig på bestod huvudsakligen av elever från andra 

länder. Av de 14 informanterna, som tackade ja till att delta, hade 10 annat modersmål än 

svenska. Majoriteten av dessa, 8 av 14, var arabisktalande. Endast 4 av de totalt 14 hade en 

svensk skolbakgrund, de övriga 2 hade sitt ursprung i Östeuropa samt Afrika. Den tidsperiod 

de hade vistats i Sverige varierade något, men vanligast var cirka 2 år. Vår informantgrupp 

bestod av 6 pojkar och 8 flickor.   
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4.5 Genomförande 
 
Vi valde, som tidigare nämnts, en undersökningsmetod av kvalitativ art, då vi ansåg att det 

lämpade sig bäst i relation till våra frågeställningar samt utformningen av arbetet. I enlighet 

med detta genomförde vi intervjuer med elever enligt ett visst urval. Vi var intresserade av att 

fördjupa oss i de enskilda individerna och deras upplevelse av sin situation. 

 
Innan ett intervjuarbete börjar krävs informanternas medgivande. Ansvaret att förklara vad 

undersökningen handlar om, varför man önskar intervjua dem samt vilken typ av frågor som 

kommer att ställas åligger givetvis den som genomför undersökningen. Vidare bör detta enligt 

Bell (2006) även ske en tid innan intervjun äger rum och företrädesvis både muntligt och 

skriftligt. Med anledning av detta lät vi först informera våra presumtiva informanter i 

storgrupp, där en presentation av oss framfördes samt en förklaring av syfte och innehåll av 

studien gavs. Alla informerades om att deltagande var frivilligt och att det stod dem fritt att 

tacka nej till medverkan. Några av deltagarna var dessutom under 18 år och här fick vi hjälp 

av personalen att samla in medgivanden från vårdnadshavarna (bilaga I). 

 

Vi bestämde oss för att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att samma frågor 

ställs till alla informanter och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det var viktigt för oss att 

få till en lugn och trygg stämning under intervjuerna så att informanterna skulle ha 

förutsättningar att kunna tala fritt och ge så genuina svar som möjligt. Samtidigt hade vi en 

önskan om att styra över ämnena, vilket ytterligare förstärkte vårt val av semistrukturerade 

intervjuer. Vi förberedde samtalen genom att sammanställa olika frågor som krävde både 

öppna svar samt en möjlighet för eleverna att ange en känsla på en i förväg förberedd 

skattnings-skala mellan 1-5. En skala kan användas för att uttrycka styrkan i en känsla eller 

attityd. Den enklaste varianten på skala, såsom Likertskalan, är att man ber informanten att 

ange i vilken utsträckning de håller med om eller tar avstånd ifrån ett eller flera påståenden. 

De får på något sätt markera sitt svar på en exempelvis femgradig skala. Svaren kan sedan 

presenteras i tabellform (Bell, 2006). Denna form av informantintervju, där den intervjuade 

eleven tillhör den grupp av personer som är delaktiga i det fenomen vi studerar, gav en den 

bästa utgångspunkten för vår undersökning.  

 

När man intervjuar en person i taget är ljudupptagning av samtalet att föredra. Man kan då i 

efterhand kontrollera exakt vad informanten har sagt och man kan under intervjuns gång ägna 

full uppmärksamhet åt det som sägs, istället för att föra anteckningar. Inspelning är av stor 

vikt då man ska göra en innehållsanalys och då det ger möjlighet att lyssna om igen på de 

delar som är av extra intresse (Bell, 2006). Vi spelade in våra intervjuer och dessa 

transkriberades sedan för att möjliggöra en innehållsanalys.  

 

De intervjuer vi grundar vår undersökning på hölls i ett avskilt rum på respondenternas 

ordinarie skola. Lokalen var väl känd för dem sedan tidigare, den var sparsamt möblerad och 

innehöll bland annat ett par fåtöljer som vi satt i. Intervjuerna genomfördes under skoltid. 
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4.6 Bearbetning 

 
För att underlätta för läsaren så redovisar vi i resultatdelen endast svaren enligt de 

kategoriseringar vi valt att göra utifrån de olika intervjufrågorna. Vill du som läsare få en 

större inblick i de exakta svaren så finns dessa i bilaga IV. Vidare förekommer det en del 

förtydligande citat tagna direkt från intervjuerna med informanterna.  

 

För att kunna få en bra överblick så började vi med att transkribera alla intervjuerna. 

Intervjufrågorna är, som nämnts, uppdelade i teman. Vi lyssnade igenom varje intervju och 

sökte på så vis upp de olika frågeställningarna och elevernas svar på dessa. De markerades i 

transkriberingen, för att sedan föras ned i tabellform (bilaga V). Därefter kunde vi utifrån 

detta underlag skapa oss en tydligare uppfattning av vad eleverna hade svarat. Vi har 

medvetet hållit svaren korta och endast koncentrerat oss på kärnan inom varje område. 

Genom detta arbetssätt kunde vi urskilja likheter och olikheter. I de fall då eleverna ombads 

att skatta sin känsla valde vi att sammanställa deras markeringar i en Likert-tabell (bilaga III). 

 

4.7 Reliabilitet / Validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt hade 

givit samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Om en konkret 

fråga, som ställs vid en viss typ av situation, skulle få ett helt annat svar i en annan situation 

är undersökningen inte tillförlitlig, eller reliabel (Bell, 2006). I sammanhanget är det även 

intressant att ställa sig frågande huruvida två intervjuare, med samma intervjuformulär och 

frågor hade fått identiska resultat. Denna fråga är näst intill omöjlig att svara på, men 

samtidigt är det viktigt att ha resonemanget i åtanke vid analys och resultatredovisning. 

Gällande vår egen undersökning antar vi att resultatet kan ses som tillförlitligt. 

 

Validitet är ett mått på om en viss fråga eller undersökning mäter eller beskriver den man vill 

att den ska mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel saknar den alltså validitet. I 

samband med ett kortare projekt är det sällan nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska 

aspekterna av validitet. Men i sammanhanget kan man som undersökande part ställa sig 

frågan om en annan student eller forskare hade kommit fram till samma resultat eller fått 

samma svar (Bell, 2006). I vårt fall tror vi att så är fallet. Man ska dock inte glömma att 

tolkningen av resultatet är subjektivt, vilket skulle kunna ge utrymme för eventuella skillnader 

i resultatredovisningen.  

 

Vårt arbete har haft en induktiv inriktning, det vill säga att förståelse och kunskap har 

utvecklats efterhand (Ingestad, 2006). Ökad förståelse, insikt och nya tolkningar kring vårt 

problemområde har kommit successivt under arbetets gång. Detta kan liknas vid den så 

kallade hermeneutiska spiralen eller cirkeln, som innebär att tolka fakta inom ett område som 

vi redan har en viss förförståelse. I våra yrkesroller arbetar vi, om än inte direkt så, i 

angränsande verksamheter till i den undersökta skolan. En av oss lämnar över elever från 

årskurs 9 i en av kommunens grundskolor och den andra arbetar med mottagandet på ett av 

kommunens gymnasier. Enligt Ingestad (2006) kan det innebära en viss risk att forskaren 

förenklar eller överdriver vissa faktorer då denne ska tolka framkommen information, 

eftersom det finns viss kännedom om det undersökta. Samtidigt har det, tack vara våra goda 

kontakter med personalen i verksamheten, inneburit att vi har kunnat hålla en kontinuerlig 
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dialog samt haft möjlighet att återkoppla de resultat som framkommit och slutsatser vi dragit 

av dessa. På så sätt anser vi att detta har ökat arbetets validitet. 

 

4.8 Etiska överväganden 
 

I vårt arbete har vi använt oss av de forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet år 1990. Dessa innefattar de fyra huvudkraven: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. De elever och övrig personal som deltog i vår 

undersökning informerades om arbetets syfte och innehåll. Vi informerade om frivillighet, 

samtycke samt hur materialet skulle komma att hanteras. Deltagarna fick information om att 

resultatet skulle komma att sammanställs i ett examensarbete, som det skulle finnas möjlighet 

för dem själva samt andra att få ta del av, om så önskas. För att försäkra deltagarna om att 

materialet inte kommer att hamna i orätta händer eller användas på felaktigt sätt gavs 

information om att de bandade intervjuerna, och även eventuella handskrivna noteringar och 

liknande, kommer att förstöras efter att uppsatsen varit uppe för opponering på högskolan i 

Kristianstad. Alla svar har avkodats, vilket var viktigt för att kunna försäkra deltagarna om 

fullständig anonymitet. Forskarkravet handlar om forskarens rätt att genomföra 

undersökningar medan individkravet är till för att skydda deltagarna i undersökningen 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 
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5. RESULTAT 

 
I detta kapitel redovisas de faktiska resultat som vår undersökning bland 14 elever på IV-

programmet har visat på. Vi har även valt att komplettera med en del elevcitat, som finns med 

för att förtydliga vissa nedslag. De citat som vi har valt att lyfta fram är representativa för den 

typ eller kategori som varit mest framträdande i de olika sammanhangen.  

 

Inledningsvis ges en definition av en del, för området aktuella, begrepp samt en förklarande 

dispositionsdel där vi med hjälp av en bild förtydligar hur resultatdelen på bästa sätt kan 

förstås. 

 

5.1 Definition av DÅ – NU – SEN 
 

Eftersom innebörden av begreppen DÅ – NU – SEN kan betyda olika för olika personer följer 

nedan en mer exakt definition enligt de tankar vi har arbetet utifrån.  

5.1.1 DÅ  

 
Inom detta tema undersöker vi elevens tidigare skolbakgrund som begränsar sig till 

senaredelen/högstadiet. De informanter som har annan bakgrund än svensk och inte befann 

sig i det svenska skolsystemet då, bad vi reflektera kring sin skolsituation i sitt hemland då de 

befann sig i åldern 14-16 år.  

5.1.2 NU 

 

Intentionen har inom detta tema varit att ta reda på vad som hände efter att grundskolan tog 

slut, hur tankarna gick under efterföljande sommarlov samt hur första tiden på IV-programmet 

upplevdes. Hur upplevde eleven kommunens IV-upptakt vid terminsstart? Var det lätt att hitta 

nya vänner? Vilket stöd får de på IV-programmet nu? Det är alltså frågor av denna typ som vi 

koncentrerat oss på under temat NU, det vill säga tiden mellan grundskolans slut och tillfället 

för intervjun. 

5.1.3 SEN 

 

Hur ser eleven på framtiden och vad krävs för att ta sig dit. Hur tror de att deras livssituation 

ser ut om cirka 15 år? 

 

5.2 Disposition resultat 
 

Resultatet presenteras som nämnts ovan utifrån tre teman DÅ, NU och SEN. Varje tema är i 

sin tur uppdelat i olika områden. Dessa områden bygger på våra frågeställningar och i varje 

område finns det ett antal grundbegrepp. Vi kommer att presentera relevanta frågeställningar 

och svar som kan kopplas till dessa begrepp utifrån våra intervjuer. Detta mynnar i sin tur ut i 

vårt resultat som sedan används i analysen. Alla frågor presenteras inte under våra områden 
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då de inte är relevanta för att komma fram till våra frågeställningar. Alla svar finns däremot 

presenterade under bilaga V. 

 

Efter att ha genomfört en testintervju bestämde vi oss för att ha olika typer av intervjufrågor 

men även så kallade skattningsfrågor. Vi var både intresserade av att höra eleverna själva 

berätta fritt om sin studietid, till viss del styrda av våra frågor, men vi ville även få dem att 

skatta känslan som de har haft vid olika tidpunkter under sin skoltid. Denna känsla fick de 

konkretisera via en skattningsskala mellan 1-5, som de pekade på när vi ställde denna typ av 

skattningsfråga.  

 

Vi kommer att hänvisa till bilagorna där det behövs med hjälp av numret på bilagan samt till 

numret på frågan. 

 

 

 
Figur 4 Resultatöversikt 
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5.3 Resultat TEMA – DÅ 
 
Nedan redovisas de resultat som framkommit under temat DÅ, med inriktning på följande 

områden: stöd, situation, antagning och SYV. 

5.3.1 STÖD 

 

För att kunna få en inblick i vilken typ av stöd informanterna hade fått i slutet av sin tidigare 

skolgång frågade vi om de har fått något extra stöd och i så fall av vem på högstadiet. Nio 

informanter säger att de har fått extra stöd under högstadietiden. Tre informanter uppger att 

deras föräldrar köpte in extra stöd, då det fungerar så i deras kultur. Det innebär att familjen 

betalar en lärare för att komma hem till eleven efter skoltid, för att där stötta upp i ett visst 

ämne eller i flera. Två elever har arbetat i vad de kallar ”liten grupp”. I intervjun framkommer 

det att en av informanterna som har varit i den lilla gruppen inte såg detta som ett extra stöd. 

En informant har varit inskriven på resursskola och två svarar att de har fått extra stöd i språk. 

Fyra elever säger att de inte har haft något stöd alls. 

 

När vi ställer frågan av vem fick du extra stöd? (bilaga V, fråga 5b) så är det bara en 

informant som uppger att stödet gavs av en speciallärare. Fyra informanter säger att de fick 

stöd av en lärare och en informant säger att föräldrarna hjälpte till. När informanterna har fått 

skatta hur det kändes att få stöd (se bilaga IV, fråga 5c) så uppger fyra att det var en positiv 

känsla. ”Det kändes bra att få stöd och det var uppskattat”. Två var negativt inställda. En 

informant tyckte inte att det var till någon hjälp. När vi frågade informanterna om förslag till 

hur stödet kunde ha varit utformat bättre (bilaga V, fråga 5e) så svarade de: ”att lärarna 

brydde sig mer”, ”Jag önskar att jag hade något att göra, nu satt jag bara på Facebook hela 

tiden”,  ”kanske bättre om jag fått stödet under skoltid”, ”lite mer tester som kollat av var jag 

låg. Bättre anpassade böcker”.  

5.3.2 Situation 

 

Hur såg informanternas situation ut under högstadietiden. Hur motiverade var de och vilka 

förutsättningar finns för att de ska klara av sina studier. Sex informanter förstod att de inte 

skulle bli godkända på högstadiet. De hade svårt att beskriva i vilken årskurs men någon gång 

mellan årskurs 7-9. Tre informanter kom direkt till IV-programmet från IVIK. Detta betyder 

att de inte har gått i svensk grundskola utan har en annan skolbakgrund. Upplevelserna från 

tiden på IVIK var likartade och hade generellt en negativ klang. Uttalanden såsom ”det var 

inte några trevliga lärare där på IVIK”, ”man träffar inte svenskar och kan snacka med dem” 

och ”vi pratade arabiska hela tiden” förekom. Vidare uttalande några önskemål om att de 

hade velat ha möjlighet att läsa andra ämnen än svenska, under tiden de gick på IVIK.  

 

Vi frågade hur de upplevde känslan då de kom till insikt i att de inte skulle bli behöriga till ett 

nationellt gymnasieprogram, utan att gå på IV-programmet först (bilaga V, fråga 1a). 

Upplevelserna var snarlika och de uttrycks med ord som ”ledsen”, ”dåligt”, ”hemskt”, 

”tråkigt” och ”jobbigt”. Ett av svaren avvek dock från resterande. Informanten uppgav ”jag 

brydde mig inte”. 
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På frågan om skolan var viktig för dem DÅ svarade 12 informanter att den var det, vilket 

tyder på att de har insikt i skolans värde för framtiden. Endast en svarade att skolan inte var 

viktig. När informanterna fick skatta sin arbetsinsats på högstadiet så skattade 12 elever sin 

arbetsinsats som medel eller över. Detta är intressant för att på frågan Hur upplevde du 

högstadietiden? (bilaga V, fråga 3) så svarar åtta elever att de hade negativ erfarenhet av 

högstadiet. Bara två såg högstadiet som något positivt och givande. Åtta informanter uppgav 

dessutom att de upplevde en hög eller mycket hög grad av motivation på högstadiet, vilket 

inte korrelerar inte med att åtta elever tyckte att högstadiet var en negativ upplevelse. Fyra 

elever uppger att de inte var motiverade alls under högstadietiden. 

 

När vi frågade informanterna hur de såg på sin framtid när de slutat årskurs nio så fick vi 

ganska blandade svar. Tre visste redan att de skulle börja på IV. Om de själva har dragit 

denna slutsats eller blivit informerade om det vet vi inte. En informant hade velat ha 

möjligheten att gå om årskurs nio, en annan jämförde sig med sina kamrater i hemlandet och 

menade på att de kommit mycket längre i sin skolgång.  

5.3.3 Antagning 

 

Vi ställde frågor kring antagningen för fortsatta studier till eleverna. Detta gjorde vi för att vi 

visste att deras redan behöriga kompisar fick veta vart de preliminärt var antagna, redan innan 

sommarlovet. Men våra informanter fick, tillsammans med alla övriga som var inbjudna till 

kommunens IV-upptakt, först två dagar in på höstterminen reda på vart de skulle gå. Flertalet 

av informanterna uppgav att de inte funderade så mycket på vad som skulle hända efter att de 

slutat på högstadiet. Någon sa: ”jag hade bara kul”, en annan uppgav att denne funderade på 

att ”kämpa på och skaffa mig en utbildning”, slutligen menade en annan att det var ”inte så 

bra att få reda på det så sent”. Vi undrade hur dialogen gick bland kamrater och i hemmet om 

vad som skulle hända i augusti när skolan började, men många av informanterna hade svårt att 

svara på frågan. Endast en uppgav att de pratade mycket om skolan i hemmet.   

 

Så skickades till slut inbjudan ut till informanterna angående kommunens IV-upptakt, vi 

ställde frågan vad de tänkte då? (bilaga V, fråga 7) En svarade att ”det kändes som att hela 

min framtid vilade på den dagen”. Fyra var positiva till inbjudan medan fyra var tveksamma. 

En informant sa: ”jag hoppades att jag skulle få den hjälp jag behövde”. När informanterna 

sedan fick skatta hur det kändes att vara på IV-upptakten (bilaga III, fråga 7a) så tyckte 10 att 

det var bra till väldigt bra, medan tre stycken ställde sig tveksamma. En informant svarade att 

”jag var lite stolt faktiskt. Jag kände några som var där som bott i Sverige hela deras liv. När 

jag såg dem där så kändes det som att vi var på samma nivå”.  

 

Informationen som gavs av personalen på plats under IV-upptakten upplevdes av 12 av 

informanterna ha varit tydlig och bra, de resterande två svarade inte på frågan. Informanternas 

förslag på eventuella förbättringar var att det inte skulle vara så långsamt tempo. Hela 

förfarandet kunde skyndas på lite. En elev menade att de kunde tala lite långsammare. Någon 

uppgav att de hade fått för mycket papper, som de ändå inte tyckte var viktiga.  

5.3.4 SYV 

 

Fyra informanter ansåg att de hade haft bra kontakt med studie och yrkesvägledare DÅ, vilket 

visade sig bland annat i svar som ”för vi som är nya i Sverige är det bra med sån kontakt”. 

Två tyckte dock att kontakten varit bristfällig. I vårt intervjumaterial talade flera om att de 
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varit på en allmän information, men sedan inget mer. En informant uttryckte besvikelse över 

att ha blivit felinformerad angående sina kurser i svenska. Detta framkom genom följande 

citat: ”de sa inte sanningen” och informanten syftade då på att information hade givits där det 

sas att det räckte med att klara svenskan på D-nivå för att sedan ta sig direkt till gymnasiet. 

Men detta visade sig felaktigt, då eleven först måste gå ett år på IV-programmet för att uppnå 

behörighet.  

 

5.4 Resultat TEMA – NU 
 

Nedan redovisas de resultat som framkommit under temat NU, med inriktning på följande 

områden: stöd, situation och SYV. 

5.4.1 STÖD 

 
Åtta informanter svarade att de inte får något extra stöd på IV-programmet och fem svarade 

att de får stöd. Här tolkar nog informanterna vår fråga olika beroende på hur deras definition 

av stöd ser ut. Tolkar de stöd som att de får sitta ner tillsammans med en lärare, speciallärare 

eller specialpedagog, så svarade de nog nej på frågan. De har nämligen organiserat det på ett 

sätt att det på schemat finns en utsatt studietid, där de kan få hjälp. Huruvida informanterna 

uppfattar denna tid som extra stöd är inte klargjort. En informant sa angående studietiden att 

”en timme till skulle ha varit bra.” På frågan om vilken typ av stöd (bilaga V, fråga 16) 

informanterna får, så svarar bara tre ”studietid” och på frågan av vem du får stödet (bilaga V, 

fråga 17) så är det fyra som svarar av lärare. En informant uppger av föräldrar. 

 

Det är bara en som tycker att det extra stöd de får är till någon nytta, medan resterande inte 

svarar på frågan. Vi ber informanterna beskriva hur de skulle vilja att extra stödet var 

utformat. Då får vi reda på ett de vill ha extra lektioner och att det ska vara tydligare mål. 

Någon talar om strukturen på lektionerna, denne vill inte som idag, att de bara ska få ett häfte 

med text och uppgifter, utan efterfrågar mer genomgångar och föreläsningar. Vidare önskar 

någon att få ha en lärobok i varje ämne, så att de enkelt vet vad de ska kunna vid kursens slut. 

Sju informanter uppger att de får tillräckligt med stöd för att klara av sina studier medan två 

tycker att de behöver mer stöd (bilaga V, fråga 11). 

 

5.4.2 Situation 

 
Åtta informanter upplevde första tiden på IV-programmet som bra. Fyra saknade sina gamla 

vänner, men på frågan om de hade lätt för att få nya kamrater (bilaga V, fråga 9c) så svarade 

10 att det var lätt, medan tre tyckte att det var svårt. Någon menade att ”man hade ju några 

kompisar med mig från innan” En elev trivdes inte alls och sa ”det kändes dåligt, man ville ju 

inte gå om, man ville gå på linje”. 11 stycken säger att det är en bra gemenskap i 

klassen/gruppen som de går i medan två är missnöjda. Här framkommer det i intervjuerna att 

dessa två informanter har lite svårt med de olika grupperna och de känner att de har svårt att 

passa in, de menar att ”araberna är för sig själva och svenskarna för sig själva och resten”. 

På frågan om de kände att de hade hamnat på rätt plats när de precis hade börjat på IV svarar 

tre informanter att de kände att de hade hamnat rätt (bilaga V, fråga 9b). En menar att skolan 

ligger lite avsides och påpekar att ”de inte får vara med de andra”. Det är flera som påtalar att 

IV-verksamheten de ligger avsides. 
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När vi frågar eleverna på vilket sätt skolan skiljer sig åt idag, jämfört med högstadiet (bilaga 

V, fråga 9a), så säger fem informanter att det är mer acceptans på IV och ett exempel som 

gavs var att du kan gå klädd hur du vill utan att någon kommenterar detta. En menar på att de 

får mer hjälp och svarar ”om jag inte skulle kunna gå på det här programmet så skulle jag 

aldrig kunna höja mina betyg. Alla lärarna som går här är inte så stränga.” En annan säger 

att målen är tydligare. 

 

När de ska skatta sin arbetsinsats på IV (bilaga III, fråga 10), så tycker åtta informanter att 

deras insats är hög till väldigt hög. Tre tycker att den är låg medan tre uppger att de ligger på 

medel. När vi frågar om deras motivation (bilaga V, fråga 12), så anger två att de inte är 

motiverade till något skolarbete alls. 10 informanter anger att de är motiverade eller mycket 

motiverade till sitt skolarbete och fem stycken uppger att de har hög eller mycket hög 

motivation när det kommer till att förbättra sina studieresultat (bilaga V, fråga 13).  

5.4.3 SYV 

 
På IV-programmet anser 12 informanter att de har god tillgång till studie och yrkesvägledare. 

En svarade först nej, men lade sedan att de enkelt kunde ta kontakt när det behövdes. Två 

uttalanden som gjordes i intervjuerna var att ”jag kan gå dit när jag vill” och ”jag känner mig 

välkommen”. 

 

5.5 Resultat TEMA- SEN 
 

Nedan redovisas de resultat som framkommit under temat SEN, med inriktning på följande 

områden: arbete och framtid. 

5.5.1 Arbete 

 
Alla informanterna har ett gemensamt mål med framtiden och det är att få ett arbete, eller som 

någon uttryckte det ”jag måste fixa jobb, det är det viktigaste”. Fyra vill arbeta inom 

vårdsektorn, några som sjuksköterskor, någon som läkare eller tandläkare. Två vill bli egna 

företagare. Vidare framhåller andra att de vill bli polis, frisör eller jobba inom handel. Det är 

bara en informant som är osäker på det framtida yrkesvalet. På frågan vad som krävs för att nå 

det framtida yrket (bilaga V, fråga 22), så uppger 10 informanter att de behöver studera 

vidare.  

5.5.2 Framtid 

 
Åtta informanter ser positivt på framtiden och menar på att de kommer att få ett bra liv. Två 

känner oro och två vet inte vad som kommer att hända framöver. På frågan hur ser dit liv ut 

om 15 år? (bilaga V, fråga 23), så svarar de flesta att de kommer ha jobb och familj. Följande 

citat ger exempel på ovanstående: ”jag tänker att jag ska ha en jättebra framtid här i Sverige, 

här finns trygghet och man få lära sig allt”, ”om jag räknar så är jag färdig med min 

utbildning när jag är 34” och ”familj är det viktigaste”. Endast en informant uttrycker sig 

annorlunda och sa: ”jag skiter mest i framtiden, jag bryr mig bara om nuet”. 
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6. ANALYS 
 
I analysen diskuteras de resultat som vår undersökning har visat på. En analys görs således 

med kopplingar till de teorier vi tidigare skrivit om i kapitel 2 och 3. Därefter följer en 

diskussion och sammanfattning av arbetet. 

 

6.1 Analysträd TEMA - DÅ 

   
Med bilden nedan vill vi förtydliga hur vi har tänkt då vi har analyserat resultaten.  

  
 

 
 
Figur 5 Analysöversikt 

6.1.1 Område STÖD  

 
Flertalet av informanterna angav att de hade haft stödinsatser på högstadiet. Fyra hade inte 

något stöd alls, vilket är förvånande då skollagen (Skolverket, 2008a) är tydlig i sin 

utformning i att eleverna har rätt till det stöd de behöver för att klara av sina studier. Dessa 

elever har inte uppnått målen i något av de tre behörighetsgivande ämnena i matematik, 

svenska eller engelska, vilket innebär att de borde ha haft både åtgärdsprogram och uttalat 

extra stöd. Eftersom det stora flertalet av informanterna inte varit i Sverige så många år, kan 

de överraskande svaren bero på att det fungerar annorlunda i andra länder.  

 

Majoriteten av de intervjuade kunde inte berätta av vem de hade fått stödet. Endast en sa att 

stödet kom från speciallärare. Fyra hade fått hjälp av olika lärare. Eftersom eleverna till synes 
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har svårt att uppge om de har fått extra stöd och i så fall av vem, ställer vi oss frågande till hur 

delaktiga eleverna har varit i utformandet av det extra stödet. De åtgärdsprogram som bör ha 

varit upprättade för de aktuella eleverna ska ju, enligt gällande förordningar (a.a.), ha 

upprättats i samråd med eleven och dennes vårdnadshavare. Även ansvarsfördelningen kring 

åtgärderna, vem som ska göra vad, ska tydligt framgå. Skolan ska definiera hur och vad de 

tänker anpassa utefter elevens behov. Hur delaktiga har eleverna varit i denna process? Har de 

förstått innebörden av ett åtgärdsprogram och rättigheten att få ett sådant upprättat? Vilken 

information omkring det har de fått? Har de överhuvudtaget fått vara med vid utformandet 

eller har undervisande pedagoger sammanställt innehållet för att sedan få elevens och 

vårdnadshavares signatur på det.  

 

Enligt Asp-Onsjö (2008) ger dokumentation i form av ÅP liten effekt, framförallt om det 

serveras färdigt. Bäst resultat ger åtgärdsprogram som, enligt Asp-Onsjö, är mycket konkreta 

och tydligt utformade. Vidare, med tanke på den stora delen elever med invandrarbakgrund 

som deltog i studien, kan en orsak till den låga medvetenheten kring det extra stöd som givits 

vara av språklig karaktär. Har det funnits tillgång till tolk under arbetet med upprättandet av 

elevernas åtgärdsprogram? Vilka pedagogiska samtal har förts angående den svenska skolan 

och dess kunskapssyn? Flera informanter berättade att de ville veta vad de skulle lära sig så 

att de kunde läsa in detta för att sedan visa det de kom ihåg på ett prov. För många blir det en 

kulturkrock när de kommer till svenska skolan. De är vana vid en mer traditionell syn på 

kunskap och lärande. De har en tradition bakom sig som bygger på att systematiskt lära sig 

och återge vissa, av läraren utsedda fakta. I Sverige läggs tonvikten snarare på eget ansvar 

samt utvecklandet av olika förmågor som argumentation, reflektion och analys (Lpo 94). 

Wretman (Grundskoletidningen nr.6/2005) kallar detta för en kvalitativ kunskapssyn. Den 

ställer större krav på långsiktigt lärande och för elever som är vana vid kvantitativt lärande 

kan det vara svårt, utan handledning och samtal, förstå vilka de nya kraven är. Det kan således 

bli problematiskt om skolan arbetar kvalitativt med måluppfyllelse och målrelaterad 

undervisning och bedömning. De som är vana vid ett kvantitativt arbetssätt kan få det svårt att 

ta till sig och omforma kunskapen, så som det kvalitativa förhållningssättet kräver. Ett 

kvalitativt arbetssätt ställer stora krav på läraren, både vad det gäller dokumentation och 

bedömning av elevunderlaget. Att identifiera och bedöma olika kompetenser och förmågor är 

ett finkänsligt arbete. Ett hjälpande verktyg kan i detta arbete vara olika bedömningsmatriser 

för att med hjälp av dessa kunna formulera en framåtsyftande formativ bedömning till eleven, 

en slags feed-forward på hur hon eller han kan fördjupa sitt lärande. Vidare krävs även en 

systematisk uppföljning och utvärdering för att kontinuerligt justera undervisningen så att 

möjligheterna för eleverna att utveckla de olika förmågorna blir optimala.    

 

Mer än hälften svarade inte på frågan om de anser att det extra stöd de eventuellt fått på 

högstadiet hjälpte dem eller ej. Detta kan ha att göra med att eleverna inte har genomgått 

svenskt högstadium, vilket gör att det blir problematiskt att relatera till frågeställningen och 

dess innebörd. Tre elever uppgav dessutom att de kom direkt från IVIK till IV. Dessa elever 

har således ingen traditionell svensk skolbakgrund alls. 

 

Gällande informanternas förslag till förbättringar av det särskilda stödet på högstadiet uppger 

någon en önskan om att få känna ett större engagemang från lärarna. En annan ansåg att 

undervisningens innehåll och planeringen av denna borde varit tydligare. De tycks i vissa fall 

sakna känslan av sammanhang och meningsfullhet. Antonovsky talar om inre och yttre 

stimuli samt att kunna hantera omvärldens krav (Ingestad, 2006). Det förefaller oklart om 

eleverna förstod vilka krav som ställdes på dem, samt vilka mål undervisningen hade. Den 

inre motivationen och drivkraften tycks ha varit låg.  
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Vi träffade bara på en elev som menade att skolan inte var det rätta stället för honom just nu 

egentligen, men ändå gick han där. Detta kan var ett resultat av eleven inte hade kännedom 

om de alternativ som trots allt finns. Även om det kan vara svårt att få ett arbete, så skulle 

eleven kunna söka praktikplats, även inom ramen för IV-programmet. Efter 16 års ålder finns 

också möjligheten att skriva in sig på arbetsförmedlingen och få stöd och vägledning från 

dem. Ur ett samhällsperspektiv och i demokratisk synvinkel ser vi här en tendens att 

information och ansvarstagandet för sin egen situation ibland kan vara bristfälligt. Ungdomar 

i gymnasieålder kan ha svårt att se andra lösningar än att följa strömmen och göra som ”alla 

andra”.   

6.1.2 Område Situation 

 

Nästan alla ansåg att skolan var viktig under sin högstadietid, vilket tyder på att de hade insikt 

i skolans värde. Dock uppgav över hälften att upplevelsen av denna tid var jobbig och 

minnena var i flera fall mycket negativa. Dessa svar visar på att många hade det kämpigt och 

eftersom huvuddelen av informanterna har utländsk bakgrund så har de haft mer än bara skola 

och utbildning att tänka på. Att bli en del av gemenskapen i ett nytt land och samtidigt lära sig 

språket, är inte problemfritt eller enkelt. Giddens (2003) skriver om utanförskap och social 

uteslutning. Att inte kunna språket är en del av social uteslutning. En annan koppling kring 

varför informanterna hade en negativ syn på grundskolan kan göras till det faktum att det i 

stort sätt inte fanns några valmöjligheter till alternativ sysselsättning. Enligt motivationsteorin 

styrs vår motivation av våra behov och dessa kan vi bland annat tillfredsställa genom de val 

och de handlingar som vi kan göra och utföra utan restriktioner (Jerlang, 2008). 

  

Nästan alla informanter bedömde sin egen arbetsinsats under högstadietiden som medel eller 

över medel och menade att de hade arbetat hårt med sina studier. I detta fall åsyftar de 

förmodligen den arbetsamma process det inneburit att lära sig språket. Det är förvånande att 

informanterna uppger att deras arbetsinsats varit så pass hög, när vi ser till deras negativa 

upplevelse av högstadietiden generellt. Vidare ansåg sig åtta informanter ha en hög eller 

mycket hög grad av motivation under samma tid. Svaren är motsägelsefulla, eller så har 

informanterna en annan tolkning som vi har svårigheter att omsätta i förståelse. Informanterna 

befinner sig i en komplex situation, ny skola, nytt språk, nya vänner och så vidare. På så vis 

blir upplevelsen av skolan negativt laddad, fast det egentligen är flera andra faktorer som 

bidrar till helheten. En möjlig anledning till de motsägelsefulla svaren kan vara att 

informanterna ville leverera svar som de trodde skulle blidka oss vuxna, alternativt att de ville 

upplyfta sig själva och sin motivation till arbete till att vara eller verka bättre än vad det 

egentligen var. 

 

Då det kommer till funderingarna som informanterna hade direkt efter avslutad grundskola 

svarar många att de jämförde sig med andra jämnåriga och deras utveckling, i hemlandet eller 

i Sverige. De märker av segregationen, att de har färre valmöjligheter. Giddens (2003) skriver 

att med bristande betyg krymper valmöjligheten och risken för social uteslutning ökar, vilket i 

sin tur kan påverka individens självkänsla negativt. Det var anmärkningsvärt att inte fler 

diskuterade sin skolsituation i hemmet. Men att en sådan dialog ej fördes med jämnåriga är 

inte så överraskande, då flera jämförde sig med sina kompisar och därmed stärktes tanken om 

att ”inte vara som alla andra”, som en av informanterna uttryckte det.   

 

Tre informanter visste redan då de slutade grundskolan att de skulle börja på IV-programmet. 

Detta betyder att de eleverna har haft någon form av kontakt med skolan. Om det är med en 
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studie och yrkesvägledare eller lärare som de har talat med om detta framgår inte. Att 11 

informanter inte visste var de skulle börja i skolan efter sommarlovet är däremot mycket 

oroväckande och det måste skapat en hel del oro. Skolorna måste bli bättre på att förmedla 

information till eleverna och deras vårdnadshavare om vad som gäller. Framförallt är detta 

extra viktigt när eleverna inte når upp till målen i grundskolan, eftersom det innebär att 

valmöjligheterna i framtiden krymper. Dialogen om vad det innebär för den enskilda 

individen behöver hållas levande och vara tydlig. En sådan dialog bör innebära en 

kommunikation kring vilka konsekvenser de ej uppnådda målen medför, samt vilka alternativ 

som erbjuds.  

6.1.3 Område Antagning 

 
I stort sätt alla elever har förstått den information som gavs vid antagningen. 12 informanter 

uppger att informationen var tillräcklig. Att vi hade en relativt hög svarsfrekvens på denna 

fråga beror nog till stor del på att deltagandet vid IV-upptakten var en stark upplevelse för 

många av eleverna. De förslag till förbättringar av genomförandet under den aktuella dagen 

som informanterna gav var att informatören kunde tala långsammare och tydligare. 11 

informanter väljer att inte svara på frågan eller hade inget att tillägga. Detta tolkar vi som att 

de har varit nöjda med genomförandet och den fortsatta process de varit en del av för att bli 

placerade i lämplig verksamhet. Enligt samtal med IV-samordnaren har det varit färre byten 

än vanligt de två senaste terminerna, efter förra IV-upptakten Detta kan bero på att fler elever 

har fått komma till tals om var de vill gå i skola och att deras behov har blivit tillgodosedda.  

 

Flera elever beskriver känslan om att inte tillhöra. De är ångerfyllda att de inte har presterat 

bättre under sin högstadietid. Någon säger att ”jag ville känna mig som alla andra”. Samtliga 

som svarade tyckte att det kändes ledsamt och jobbigt att inte vara behöriga till ett nationellt 

program, vilket är föga förvånande då det är fullt förståeliga känslor. Eleverna tycks befinna 

sig i en gråzon på undantag från sina jämnåriga kamrater. Deras kompisar har börjat 

gymnasiet och de känner att de själva till viss mån har stagnerat i sin skolgång. Vi har tidigare 

skrivit att gymnasieskolan är en differentierad skolform och vid detta vägkors märks det 

tydligt. Eleverna fördelas i ett A- och ett B-lag. B-laget får ta omvägen om IV-programmet. 

Vissa elever, framförallt de som tidigare har gått på IVIK påtalar att de tycker att IV-

programmet är bra. De kan här samla de betyg de behöver för att kunna ta sig in på ett 

nationellt program. Det som skiljer IVIK-eleverna från de andra är att de inte har gått i svensk 

grundskola och därför har en annan syn på skolsystemet.  

6.1.4 Område SYV 

 

Åtta informanter svarade inte på frågan om de har haft kontakt med studie och yrkesvägledare 

under högstadietiden. Vi undrar om de har uppfattat yrkesrollen korrekt. Endast fyra 

informanter uppger att de har fått hjälp av studie och yrkesvägledare. Detta ger en mycket 

oroväckande bild då eleverna, i och med sin icke-behörighet, i allra högsta grad borde fått 

information om situationen.  

 

Vi ställer oss frågande till hur introduktionen för nyanlända invandrare i den aktuella åldern är 

utformad. Vi undrar vad som görs för att de ska bli insatta i hur den svenska skolan fungerar. 

Det förefaller som att de något lättvindigt blir placerade i en verksamhet och sedan lämnas för 

att själva ta reda på, för dem, relevant information. Detta antagande gör vi eftersom 

informanterna inte tycks vara medvetna om vilka olika professioner det finns på en skola och 

vilka arbetsuppgifter de olika professionerna har.  



 
 

39 

 

6.2 Analysträd TEMA - NU 

 

 
 
Figur 6 Analysöversikt 

 

6.2.1 Område STÖD 

 
En del av specialpedagogens roll är att stötta och hjälpa övrig personal vid utformandet av 

särskilt stöd för en elev i behov. I den IV-verksamhet som vi gjorde vår undersökning har 

specialpedagogen fått sluta på grund av nedskärningar. Personalen är dock van att arbeta med 

elever som är i behov av särskilt stöd, men de uttrycker en stor avsaknad av den 

specialpedagogiska rollen på arbetsplatsen. Undervisande pedagoger har inte samma 

kompetens, tid eller möjlighet till att ge riktat stöd. Ahlberg (2001) menar att 

specialpedagogisk kompetens är av största vikt då det kommer till att möta elever med 

olikheter, samt att specialpedagogiska insatser är ett bra verktyg för att hantera dessa 

situationer, då den ordinarie pedagogiken inte räcker till eller passar eleven. Fem informanter 

svarar att de inte får något särskilt stöd på IV-programmet, vilket är förvånande. Det kan vara 

så att informanternas definition av vad särskilt stöd är inte överensstämmer med det faktiska 

stöd som de egentligen har. De uppfattar helt enkelt inte stödet som stöd utan ser det som en 

del i vardagen. Några informanter hänvisar till sin studietid, som är en form av schemalagd 

extra undervisningstid. Studietiden, uppfattar vi via de samtal vi fört med personalen, ska 

fungera som extra stödtimmar.   

 

Informanterna talar om brist på tydlighet i undervisningen, de säger sig ha svårigheter med att 

veta vad som krävs av dem. Detta ser vi som ett tecken på behov att kommunicera mer med 

undervisande lärare för att på så vis få reda på hur de ligger till i respektive ämne. För 

elevernas skull behövs en tydligare koppling mellan uppgifterna och målen. Även en tydligare 

koppling till elevernas studieplan vore önskvärt för att ytterligare förtydliga för eleverna vad 

som krävs av dem för att nå högre resultat. 
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6.2.2 Område Situation 

 

Endast en elev uppger att det inte alls kändes bra att börja på IV-programmet, denne hade 

starka önskemål om att istället gå på ett vanligt nationellt program. Flertalet elever ger dock 

en positiv bild av IV. De förstår programmets syfte och verkar ha accepterat det faktum att de 

måste gå minst ett år för att läsa upp sina betyg innan de är behöriga för att kunna söka in på 

ett nationellt gymnasieprogram. Den oro som informanterna kände inför framtiden, då de 

lämnade grundskolan verkar till viss mån ha lagt sig. För några av eleverna innebär arbetet 

med att skaffa sig behörighet via IV-programmet att de behöver länge tid än ett år på sig.  

 

Många informanter uppger att de saknade sina gamla vänner som hade börjat på ett nationellt 

gymnasieprogram. De beskriver en känsla av utanförskap. Detta delvis på grund av att IV-

verksamheten ligger avsides, vilket flera informanter påpekar i intervjuerna. De upplever att 

de känner sig utpekade. Informanterna säger inte det rakt ut, men genom intervjuerna kan vi 

mellan raderna höra att de upplever det som att det är förlorarna som går på IV. En informant 

påtalar att hon i sitt hemland skulle ha kommit mycket längre i sina studier och vid det här 

laget hade, om varit kvar, gått på universitetet. IV-verksamheten verkar överlag vara 

känslosamt laddad. Informanterna förmedlar tydligt känslan av utanförskap och det märks att 

gymnasieskolan är en segregerad skolform.  

 

Informanterna uppger att det har varit lätt att få kamrater på IV-programmet, men att det har 

uppstått grupperingar. Graden av trivsel tycks vara hög på IV och det beror delvis, enligt 

personalen, på att de själva på att eleverna arbetar i mindre grupper jämfört med högstadiet. 

Eleverna upplever även att arbetet känns friare på IV och att det är högre acceptans bland 

kamraterna.  ”Det känns mer moget” och ”här hjälper alla varandra” är kommentarer vi får 

när vi frågar om skillnaden mellan IV och grundskolan. På IV-programmet finns 

förutsättningar för att eleven kan vara mer i centrum. På grundskolan riskerar vissa elever att 

inte bli sedda, att bara vara en i mängden. Vi kan se hur viktigt det är att eleven blir 

uppmärksammad och bekräftad. Att uppleva mening skapar motivation för fortsatt lärande. I 

Maslows andra steg i behovstrappan så tar han upp hur viktigt det är att känna gemenskap och 

trygghet och detta är något som personalen på IV tycks ha lyckats väl med.  

 
Informanterna säger att de är mer positiva till skolan idag jämfört med på högstadiet. De 

uppger dessutom att de är mer motiverade på IV-programmet, då de känner att de är på väg 

mot ett tydligt slutmål, som för de flesta är att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. 

Vi ser dessutom ett samband med att det för många av våra informanter har varit avgörande 

med den språkutveckling de har genomgått över tid. Att bli säkrare i språket ökar möjligheten 

att tillgodogöra sig utbildningen, samt att se det meningsfulla med den. Språket är en 

avgörande faktor vilket, om kunskaperna är otillräckliga eller saknas, Giddens (2003) menar 

kan leda till social uteslutning.   

6.2.3 Område SYV 

 
På IV-programmet finns det enligt informanterna en god och välfungerande kontakt med 

studie- och yrkesvägledare. 13 elever uppger att de enkelt kan ta kontakt med SYV när de vill 

och behöver det, vilket är en markant skillnad från grundskolan. Tillgängligheten och 

närheten till eleverna är god, vilket leder både till en god relation och ett nära ledarskap. Det 

råder ett öppet klimat i verksamheten med en god kommunikation mellan personalen och 

eleverna.   
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6.3 Analysträd TEMA - SEN 

 

 
 
Figur 7 Analysöversikt 

 

6.3.1 Område Arbete 

 
Flertalet av informanterna uppger att de, för att de ska kunna komma vidare och uppnå sina 

framtida mål, måste studera vidare på högskola eller universitet. Det är en stor variation på 

vad de uppger att de vill jobba med. Vi kan utläsa att önskemål om framtida arbete inom 

vårdsektorn är överrepresenterade och informanterna uppger att de har som mål att bli 

antingen sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Det tyder på en hög ambitionsnivå.   

 

6.3.2 Område Framtid 

 
Åtta informanter har en positiv syn på framtiden. I Maslows behovspyramid återfinns överst 

den så kallade metanivån, vilken är en förlängning av självförverkligandenivån, men som 

bland annat tar sig i uttryck i form av sökande av kunskap och vishet (Egidius, 2008). Vi 

frågade eleverna vad de tror sig göra om 15 år. Alla har en vision om att studera vidare på 

högre nivå, ha ett arbete och en egen familj. Någon nämner sitt framtida körkort, vilket tyder 

på behovet av en känsla av frihet och att vilja stå på egna ben. Endast två stycken uppger att 

de känner en viss oro inför framtiden, vilket förmodligen representerar den generella ovisshet 

ungdomar kan besitta i övre tonåren.  
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7. DISKUSSION 
 

Vad som händer med våra elever efter att de har slutat grundskolan är en fråga som borde 

beröra alla verksamma pedagoger. Att elever utan behörighet från grundskolan har en lång 

och jobbig väg att vandra är nog de många medvetna om, men exakt hur denna resa ter sig är 

kanske för en del ett mer icke bekant område. Avgörande för eleven är i alla fall det 

mottagande som ges i den verksamhet som hon eller han möter. Den uppbackning i form av 

studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare som 

tillhandahålles är av största vikt för dessa elever.  

 

Vårt syfte med vårt arbete och vårt eget intresse för detta ämnesområde grundar sig på det 

faktum att en av oss lämnar över elever till gymnasiet och den andre tar emot icke behöriga 

elever i gymnasieskolans PRIV-verksamhet. Vi var intresserade av att veta hur eleverna 

upplever sin situation, från grundskolans senaredel till verksamheten på IV-programmet. 

Deras åsikter och tankar är viktiga för oss. Vi vill öka medvetenheten hos berörd personal för 

att på så sätt kunna frambringa en organisatorisk förändring där det finns tecken som tyder på 

att det behövs. 

 

Innan vi startade vårt arbete hade vi själva en uppfattning om att det främst var elever som 

hade misslyckat i grundskolan, som hamnade på IV-programmet, samt att det oftast i första 

hand rörde sig om elever med beteende- och koncentrationsstörningar. Visserligen anade vi 

att detta inte kunde stämma, då den av oss som arbetar med PRIV-elever inte delade denna 

uppfattning som bland annat Persson och Rönnerman (2005) tidigare framfört. Persson menar 

alltså att ökningen av elever som inte är behöriga till gymnasiet till stor del beror på elever 

som har beteende- och koncentrationsstörningar. För oss blir detta påstående intressant då de 

elever som vi har träffat och intervjuat till största delen istället består av elever med annat 

modersmål. Flertalet har varit ganska kort tid i Sverige och har därför inte lyckats eller 

snarare hunnit skaffa sig behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. I huvudsak såg våra 

informanter därför IV som något positivt, en chans att läsa upp sina betyg. I stort sätt alla 

elever i vår undersökning uppger att de vill fortsätta studera. Vad beror det då på att vi 

kommer fram till så olika resultat? Vi förmodar att det till stor del beror på att skolan har 

förändras mycket sedan Persson gjorde sin studie. Den elevkategori som han beskriver inom 

IV-verksamhet syns inte i vår studie då huvuddelen är studiemotiverade invandrare. Just 

gruppen elever med annat modersmål har ökat kraftigt de senare åren och det verkar som att 

IV-programmet har blivit en uppsamlingsplats för dem. De ges här ett ställe att läsa upp sin 

behörighet på. De flesta informanter är överlag väldigt positiva och de ser positivt på 

framtiden, vilket är viktigt för att kunna behålla motivationen. Endast en av våra informanter 

beskrev sin situation i enlighet med Perssons resultat. Denne informant hade på grund av 

beteende- och koncentrationsproblem satts på resursskola under sin tid på grundskolan. När 

eleven sedan började på IV-programmet så ljusnade tillvaron och studiesituationen 

förbättrades.   

 

Enligt Hugo (2007) beskriver lärare på individuella programmet eleverna som skoltrötta, 

vilsna och socialt omogna. Att dessa uttalanden kommer från lärare som arbetar nära eleverna 

är förvånande. Om lärarna sätter liknande epitet på eleverna riskerar bedömningen att 

påverkas negativt och i värsta fall bli felaktig. 

 

När våra informanter fick beskriva sin studiesituation kom de ofta in på själva 

undervisningen. De saknade att ha en egen bok. De hade svårigheter med att förstå 
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pedagogiken. Många ville veta exakt vad det var läraren ville att de skulle kunna så att de 

kunde läsa in sig på det. Som blivande specialpedagoger att det borde föras fler diskussioner 

gällande mål, bedömning och kunskapssyn. Dessa elever är vana vid en annan syn på 

kunskapsinlärning än den som finns representerade i våra läro- och kursplaner. Wretman 

(2011) menar att elevernas uttalanden tyder på en kvantitativ kunskapssyn. Skolans 

styrdokument bygger istället på en kvalitativ kunskapssyn som ställer krav på, inte bara 

faktakunskaper, utan en djupare förståelse och en förmåga att tillämpa sina kunskaper med 

hjälp av olika förmågor och kompetenser. Detta tar tid att utveckla och är svårare att mäta. 

Det kräver att läraren arbetar formativt, med eleven i centrum och ger den feed-forward som 

krävs för att elevens ska förstå hur hon eller han ska utvecklas vidare. Lärarna måste bli bättre 

på att förankra sina intentioner och arbetssätt hos eleverna, som inte verkar medvetna om den 

genomtänkta process som pedagoger faktiskt bygger sin undervisning och bedömning på. 

Dagens massmediala vindar låter göra gällande att svenska skolan är en slags flumskola som 

vi till det yttersta måste anstränga oss för att lägga bakom oss. Kraven höjs på ett ökat fokus 

på disciplin, kunskapsresultat och likvärdighet I själva verket innebär en analytisk och en 

icke-taxonomisk kunskapssyn att kraven som ställs på eleven ökar betydligt. Vi önskar att det 

fanns en mer långsiktig och evidensbaserad syn på skolans utveckling.  

 

Hur ser då informanternas skolsituation ut efter en och en halv termin? Jämfört med 

högstadiet, där informanterna inte verkade ha trivts alls, så upplever de faktiskt att de kommit 

framåt i sin utveckling. Endast två informanter tyckte att högstadiet var givande. 

Skolsituationen i grundskolan verkade för många ha varit något kaotisk. Det stöd som de har 

fått har inte haft den verkan som var avsedd. Vi en känsla av att eleverna har blivit som 

brickor i ett spel. De tycks sakna känslan av sammanhang och meningsfullhet (KASAM). De 

verkar inte själva få vara med i processen med att utforma sin studiesituation. Vi ställer oss 

frågande till vart det demokratiska arbetssättet, som ska genomsyra hela verksamheten, tog 

vägen. IV-programmet tjänar sitt syfte, att eleverna ska nå behörighet, relativt väl. 

Informanterna som inte har genomgått ett traditionellt högstadium, utan som har gått vägen 

via IVIK, ser IV-programmet som ett sätt att kunna läsa upp de betyg som de behöver för att 

gå på gymnasiet.  

 

Efter den ganska negativa bilden som eleverna gav av sina upplevelser av högstadiet känner 

vi stor glädje inför den positiva förändring de ger uttryck för då de kommer till IV-

programmet. Kommunens IV-upptakt visade sig för en del vara en spännande upplevelse och 

den symboliserar en slags hopp om hjälp och framtidstro. Att så många av informanterna var 

nöjda med IV-upptakten och säger en hel del om den bekräftelse de söker och faktiskt får när 

de senare installerar sig i IV-verksamheten. Här finns det vuxna som är beredda att lyssna på 

deras behov. Andra av informanternas gamla klasskamrater har fullt upp med sin skolgång på 

ett nationellt gymnasieprogram men på IV-programmet hamnar de som inte fick en plats. Vi 

har tidigare nämnt att gymnasieskolan är en segregerande verksamhet, men det är inte bara 

skolan som står för segregation. Det börjar tidigare än så, det vill säga ute i samhället med 

exempelvis bostadssegregation och alienation av invandrargrupper. Flertalet av våra 

informanter bor i lågstatusområden. Angelöw (2000) menar att vi bär med oss normer och 

värderingar från där vi lever och bor. Även Giddens (2003) pekar på att en viktig faktor vid 

social uteslutning är ekonomi. Orden en skola för alla har i viss mån förvandlats från något 

med tyngd i till en uppsättning mer eller mindre tomma ord. Vi kan konstatera att så länge vi 

låtsas att skolan är för alla, blundar för segregeringen och grundskolans misslyckande så 

kommer IV-programmet, i vilken form det än tar, att tjäna sitt syfte och fortsätta att rekrytera 

fler adepter. IV-programmet kommer att fortsätta vara kaptenens planka, läs skolans 

flyktplan, för dem som inte lyckats i grundskolan och inte har fått det stöd de har haft rätt till. 
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Med detta är det inte sagt att eleverna hoppar ut, ej simkunniga, på djupt vatten. Det kommer 

av olika anledningar bara att ta lite längre tid att komma i mål, det vill säga simma in till land.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 
Att inspireras av en kvalitativ metod och därigenom använda oss av intervjuer betydde att vi 

fick höra informanternas egna ord då de beskrev sin situation. När det kom till att tolka svaren 

efter transkriptionen var det ganska svårt att ibland både förstå det sagda, men även att 

sammanställa materialet. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med intentionen att 

kunna ställa följdfrågor, om vi inte fick ett tydligt svar på huvudfrågan. Tyvärr visade det sig 

först i mötet med informanterna vid själva intervjutillfället att deras språkkunskaper inte 

motsvarade den nivå vi trodde att vi skulle mötas av, vilket försvårade intervjuerna märkbart. 

En del av de ord och begrepp som vi hade valt att använda i intervjuformuläret krävde 

förklaringar och omformuleringar innan informanten kunde ge sitt svar. Även om 

intervjupersonen så långt det var möjligt försökte ge lika förklaringar till alla, kan ju denna 

situation vålla problem då det kommer till likformigheten i de olika intervjusituationerna. 

Flera av svaren som vi väntade oss skulle bli ganska uttömmande blev istället korta och vi 

fick inte ut så mycket som vi hoppats på. Nu i efterhand kan vi konstatera att skulle vi ha gjort 

fler pilotstudier, i en verksamhet som så långt det var möjligt likande den som vi senare skulle 

mötas av. Vi hade även, om vi skulle ha gjort om undersökningen, arbetat mycket mer med 

intervjuformuläret. Till vår glädje visade det sig att våra intentioner med skattningsskalorna 

fungerade över förväntan. Där utgjorde inte språket en barriär på samma sätt, eftersom vi 

använde oss av bilder och symboler för att beskriva en känsla. 
 
De frågor som innebar störst bortfall var de frågor som krävde öppna svar. Vi fick en mycket 

högre svarsfrekvens när frågorna är av sluten karaktär. Detta beror till stor del av 

informanternas bristande språkkunskaper. Vid den testintervju som genomfördes uppstod inte 

denna problematik. Vi hade tyvärr en något för hög abstraktionsnivå på våra frågeställningar 

och var inte förberedda på det elevunderlag vi skulle komma att möta. Hade vi vetat detta i 

förväg så skulle vi utformat frågorna annorlunda. Ordet motivation var mycket svårt för 

informanterna att förstå och under intervjusituationen gjordes försök att beskriva ordet för 

informanten. Detta kan ha påverkat svaren då informanterna uppger att de är väldigt 

motiverade, framförallt i grundskolan och detta går inte står i paritet med frågan angående 

trivsel, där det bara är två som uppger att de trivdes på grundskolan.  

 

7.2 Tillämpning 
 
Att den undersökta verksamheten inte har någon specialpedagog är depraverande. 

Grundtanken med IV-programmet är att eleverna ska kunna läsa upp sin behörighet till 

gymnasiet och här liksom på andra ställen har de rätt till extra stöd. Eftersom de kommer från 

grundskolan med otillräckliga betyg så borde det innebära att de är berättigade till särskilt 

stöd från första stund. Den studietid som en del av informanterna åberopar som extra stöd 

förefaller inte vara tillräckligt individuellt anpassad, eller följa en särskilt utarbetad plan på 

längre sikt för varje elev. Vi ser att en specialpedagog hade kunnat leda det pedagogiska 

utvecklingsarbetet i verksamheten och erbjudit processhandledning för personalen tillika. 

Vidare hade en specialpedagog kunnat identifiera de organisatoriska förändringar som 



 
 

45 

långsiktigt behövs, men även kunnat skapa förutsättningar för att göra eleverna mer delaktiga 

i undervisningen och upplägget av densamma.  
 

7.3 Fortsatt forskning 

 
Processen med att skapa föreliggande arbete har väckt många tankar och funderingar. Vi har 

funnit många nya intressanta infallsvinklar och frågeställningar som vi skulle kunna tänka oss 

att fördjupa oss vidare i.  

 
Först och främst hade det varit högst intressant att undersöka hur andra kommuner möter och 

tar emot sina blivande IV-elever på olika sätt, för att på så sätt försöka identifiera några 

framgångsfaktorer som fungerar både i praktiken och för eleverna bästa. Hur skulle vi 

dessutom kunna genomföra organisatoriska förändringar som skulle leda till ett mer 

inkluderande arbetssätt och ett öppnare förhållningssätt då det kommer till elevers olikheter? 

 

Dessutom hade det varit av intresse att lyfta perspektivet till en högre perspektivnivå för att se 

till hur gymnasieorganisationen i allmänhet, men IV-verksamheten i synnerhet bemöter den 

konstanta förändring som pågår i organisationen. Hur påverkas till exempel synen på eleverna 

med de ökade kraven på standardisering och likformighet? Hur ska vi tolka uppdraget med att 

på samma tid nå en liknande nivå med alla elever, trots att de är högst unika och mycket olika 

individer? Skolan och undervisningen kan ju inte likställas med kraven på konstant 

effektivisering och produktivitet likt de krav som finns i näringslivet.  

 

Vidare hade det varit givande att se till och analysera massmedias syn på skolan för att i 

förlängningen kunna ge svar på vilket arbetssätt och vilka metoder som på ett evidensbaserat 

sätt kan ge svar på hur skolan och undervisningen borde vara utformad för att optimera 

elevernas lärande och måluppfyllelse. I sammanhanget skulle en djupdykning i 

australiensaren John Hatties material eventuellt kunnat bringa viss klarhet i frågan. Vi tror att 

gemene man behöver formulera för sig själva vilken typ av samhällsmedborgare vi vill fostra 

våra elever till att bli. Det kan vara svårt att släppa på gamla föreställningar och fördomar om 

hur en skola och dess undervisning bör vara utformade.   

 

Ett annat område som hade varit intressant att fördjupa sig i, om drygt ett års tid, är hur 

elevtillströmningen av icke behöriga elever påverkas av de nya behörighetskraven enligt den 

kommande reformen i och med implementeringen av nya läroplanen GY11. Vilken typ av 

förändring kommer denna att innebära för IV-verksamheten som ersätts av 

introduktionsprogrammen? 

 

Sist men inte minst känns det angeläget att undersöka det faktum att IV-programmet tycks ha 

blivit en IVIK:s förlängda arm. Varför ser elevunderlaget på IV ut som det gör idag, ur ett 

samhällsperspektiv, när intentionen var en helt annan vid införandet? Dessutom skulle vi vilja 

göra undersökningar för att hitta lösningar på hur vi på ett bättre sätt kan möta de önskemål 

våra informanter framför på att kunna studera kurser på gymnasial nivå, men på sitt 

modersmål under den tid de går på IVIK för att tillägna sig tillräckliga kunskaper i svenska 

språket.  
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8. SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur eleverna på individuella programmet upplever sin 

studiesituation en och en halv termin efter antagning, men även att få en inblick i elevernas 

tidigare studiesituation på senaredelen av grundskolan, samt få en förståelse för hur de 

upplevde resan mellan grundskolan och gymnasiet. För att ta reda på detta så har vi använt oss 

utav olika frågeställningar. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer. Vidare har 

vi tittat på elevens nuvarande studiesituation på IV-programmet och undersökt hur eleven ser 

på framtiden. Vi har i ett försök att underlätta för läsaren delat upp resultat och analys i tre 

teman, nämligen DÅ, NU och SEN. Varje tema är i sin tur uppdelat i områden som 

presenteras var för sig.  

 

Vår teoretiska grund i arbetet vilar på Vygotskijs tankar kring lärande samt hur kunskap 

skapas. Vidare tar vi upp Maslows motivationsteori som grundar sig på att alla människor har 

en inneboende motivation. Wretman med flera (Grundskoletidningen nr.6/2005) ger 

indikationer på att innehållet och utformningen av den undervisning som bedrivs i skolan idag 

inte alltid vilar på den pedagogiska grundsyn som det är tänkt och som även återfinns i våra 

styrdokument. I dessa finns en tydlig kvalitativ kunskapssyn, men på många håll tyder 

undervisningen och bedömningen på att det fortfarande råder en kvantitativ syn på 

kunskapsinlärning och betygssättning. Avslutningsvis behandlas även begreppen uteslutning 

och normalitet. Att avvika från normen och det som i gruppen ses som normalt kan i värsta 

fall bli problematiskt för identiteten.  

 

Även om eleverna på IV programmet verkar ha alla odds mot sig så är de hoppfulla inför 

framtiden. De känner att de är på rätt väg och nästan alla i vår undersökning ser fortsatta 

studier som en väg till ett bättre liv. De ser klart värdet i att studera vidare. Nästan alla elever 

uttrycker stort missnöje med grundskolan men är klart mer positiva till IV. Tydligt är att de är 

nöjda med tillgången till SYV på IV-programmet. 
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BILAGOR 

Bilaga I Medgivandeblankett  
 

Kristianstad 2011-03-02 

 

Information till föräldrar 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Specialpedagogprogrammet vid Kristianstads 

högskola och vi skriver för närvarande vårt examensarbete. Vi vill i vårt examensarbete 

undersöka hur eleverna upplever sin situation på Individuella programmet. Syftet med arbetet 

är att ta reda på om era barn tycker att de får den hjälp och stöttning som behövs för att 

komma in på gymnasiet.  

 

Vi kommer därför att göra intervjuer som kommer att vara anonyma.  Efter undersökningen 

kommer vi att förstöra det insamlade materialet och de som kommer att ha tillgång till det 

under undersökningens gång är vi och vår handledare på högskolan. Dessa intervjuer är 

frivilliga men det är viktigt för oss att alla ställer upp och hjälper till. Vi har upptäckt att i 

flera forskningsrapporter så utgår forskaren från vad lärarna och skolan säger. Vi kommer att 

utgå från eleverna och deras upplevelser.  

 

Skolan kommer att få en kopia av arbetet när det är klart så att du kan få titta på vad din insats 

har hjälpt oss att komma fram till.  

 

Målsmän ska lämna sitt medgivande för Din medverkan i undersökningen om Du är under 18 

år.  

 

Blanketten ska lämnas senast 2011-03-10 till utsedd personal vid skolan.  

 

Tack för hjälpen! 

Bruno och Maria 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag/vi lämnar härmed medgivande till deltagande i undersökningen. 

 

Målsmans namn: ________________________________ 

Målsmans namn: ________________________________ 

 

Jag/vi lämnar härmed INTE medgivande till deltagande i undersökningen. 

 

Målsmans namn: ________________________________ 

Målsmans namn: ________________________________ 
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Bilaga II Intervjuformulär 
 

1. I vilken årskurs förstod du att du inte skulle bli behörig? 

 

1a. I vilken årskurs förstod du att du inte skulle bli behörig? Hur upplevde du det? 

 

2. Var skolan viktig för dig? 

 

3. Hur upplevde du högstadietiden? 

 

4. Uppskatta hur motiverad du känt dig till skolarbete i grundskolan. 

 

5. Fick du någon extra hjälp på högstadiet? 

 

5a. Vilken typ av extra hjälp fick du på högstadiet? 

 

5b. Av vem fick du extrahjälpen? 

 

5c. Anser du att det extra stödet hjälpte dig? 

 

5d. Hur skulle du vilja att stödet skulle ha varit utformat? 

 

5e. Anser du att kontakten med SYV var tillräcklig i slutet av grundskolan? 

 

6. Vad tänkte du kring din framtid när du hade slutat åk 9? 

 

6a. Vad hade du för tankar kring gymnasiestarten under sommarlovet? 

 

6b. Hur gick dialogen i hemmet och med kamraterna? 

 

7. Tankar när du fick kallelsen till introduktionsdagen? 

 

8. Förstod du den information som gavs på IV-upptakten? 

 

8a. Har du några förslag på hur antagningsförfarandet skulle kunna bli bättre?  

 

9. Hur upplevde du första tiden på IV? 

 

9a. På vilket sätt skiljer sig skolan idag jämfört med grundskolan? 

 

9b. Kändes det som du hade hamnat på rätt plats? 

 

9c. Var det lätt att få kamrater? 

 

9d. Känner du gemenskap i klassen? 

 

10. Hur upplever du din arbetsinsats i dagsläget? 

 

11. Hur upplever du att du får tillräckligt med stöd för att lyckas med dina studier? 
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12. Hur motiverad är du att gå till skolan idag? 

 

13. Hur motiverad är du att förbättra dina studieresultat idag? 

 

14. Tycker du att de har tillräckligt med kontakt med studie och yrkesvägledare i dagsläget? 

 

15. Får du någon extra hjälp på IV? 

 

16. Vilken typ av extra hjälp får du?  

 

17. Av vem får du extra hjälpen? 

 

18. Anser du att stödet hjälper dig i dina studier? 

 

19. Hur skulle du vilja att stödet är utformat? 

 

20. Hur ser du på framtiden? 

 

21. Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

22. Vad krävs för att du ska nå dit? 

 

23 Hur ser ditt liv om 15 år, vad gör du då? 
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Bilaga III Skattningsskalor Likert 
 

 

 1 2 3 4 5 Ej svarat 

       

1 b 1 2 4   7 

2 a 2  4 3 5  

3       

4 2 2  7 1 2 

5 c  2 2 1 1 8 

6       

7 a  3 7 2 1 1 

10  3 3 6 2  

12  2 5 3 2 2 

13  1 1 1 4 7 

17 A   1   13 
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Bilaga IV Kategorisering av intervjusvar 
  

Fråga 1a. I vilken årskurs förstod du att du inte skulle bli behörig? Hur upplevde du det? 

 

IVIK Högstadiet Ej svarat  

3 7 4  

 

.Fråga 2. Var skolan viktig för dig? 

 

Ja Nej  Sådär  

12 1 1  

 

Fråga 3. Hur upplevde du högstadietiden 

 

Positiv Negativt Ej svarat  

2 8 4  

 

Fråga 5. Fick du någon extra hjälp på högstadiet? 

 

Ja Nej Ej svarat  

9 4 1  

 

Fråga 5b. Av vem fick du extrahjälpen? 

 

Speciallärare Lärare Föräldrar Ej svarat 

1 4 1 8 

 

Fråga 5c. Anser du att det extra stödet hjälpte dig? 

 

Ja Nej Ej svarat  

4 1 9  

 

Fråga 5e. Anser du att kontakten med SYV var tillräcklig i slutet av grundskolan? 

 

Ja Nej Ej svarat  

4 2 8  

 

Fråga 6. Vad tänkte du kring din framtid när du slutat åk 9?  

 

IV Stanna kvar i åk 9 Negativt Ej svarat 

3 1 5 5 

 

Fråga 8. Förstod du den information du fick på IV-upptakten? 

 

Ja Ej svarat   

12 2   
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8a.Har du några förslag på hur antagningsförfarandet skulle kunna bli bättre?  

 

Mycket väntan Nej Ej svarat Tydligare språk/prata 

sakta 

1 1 11 1 

 

Fråga 9. Hur upplevde du första tiden på IV? 

 

Bra Saknade vänner Dåligt sådär 

8 4 1 1 

 

Fråga 9a. På vilket sätt skiljer sig skolan idag jämfört med grundskolan? 

 

Mer acceptans Tydligare mål Mer hjälp Ej svarat 

5 1 1 6 

 

Fråga 9b. Kändes det som du hade hamnat på rätt plats? 

 

Ja Nej Avsides lokal Ej svarat 

3  1 10 

 

Fråga 9c. Var det lätt att få kamrater? 

 

Ja Nej Ej svarat  

10 3 1  

 

Fråga 9d. Känner du gemenskap i klassen? 

 

Ja Nej  Ej svarat 

11 2  1 

 

Fråga 11. Hur upplever du att du får tillräckligt med stöd för att lyckas med dina studier? 

 

Ja Nej   Ej svarat 

7 2  5 

 

Fråga 14. Tycker du att de har tillräckligt med kontakt med studie och yrkesvägledare i 

dagsläget? 

 

Ja Nej  Ej svarat 

13   1 

 

Fråga 15. Får du någon extra hjälp på IV? 

 

Ja Nej  Ej svarat 

5 8  1 
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Fråga 16. Vilken typ av extra hjälp får du?  

 

Studietiden  Ej svarat  

3  11  

 

Fråga 17. Av vem får du extra hjälpen? 

 

Läraren Förälder  Ej svarat  

4 1 9  

 

Fråga 18. Anser du att stödet hjälper dig i dina studier? 

 

Ja Ej svarat    

1 13   

 

Fråga 19. Hur skulle du vilja att stödet är utformat? 

 

Extra lektioner Tydligare  Ej svarat 

1 1  12 

 

Fråga 20. Hur ser du på framtiden?  

 

Positivt Vet inte Oro Ej svarat  

8 2 2 2 

 

Fråga 21. Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

Vet 

inte 

Starta 

eget 

Vården Barn  Polis Transport Industri Frisör Handel 

1 2 4 2 1 1 1 1 1 

 

Fråga 22. Vad krävs för att du ska nå dit? 

 

Ej svarat Utredning Fortsatta studier   

2 2 10  

 

Fråga 23. Hur ser ditt liv ut om 15 år, vad gör du då?! 

  

Jobb Familj Vet inte  

10 8 1 Anm: svårt att 

åtskilja svaren, 

jobb/familj angavs 

som ”ett”. 
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Bilaga V Intervjusvar 
  

TEMA - DÅ: 

 

1. I vilken årskurs förstod du att du inte skulle bli behörig? 

 

X= ej svarat på frågan 

 

intervju Svar: 

1 IVIK 

2 7:an 

3 X 

4 X 

5 9:an 

6 X 

7 8-9:an 

8 9:an 

9 9:an 

10 På högstadiet 

11 X 

12 IVIK 

13 9:an 

14 IVIK 

  

 

 

1a. Hur upplevde du det? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Man blev ledsen såklart, mådde väldigt dåligt 

3 X 

4 X 

5 Man ångrar ju det 

6 X 

7 Det kändes hemskt 

8 Jag brydde mig inte. Jag sket i skolan i både åttan och nian 

9 X 

10 Det var jobbigt. Jag ville känna mig som de andra 

11 X 

12 X 

13 Det var tråkigt om man inte kom in 

14 X 
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2.Var skolan viktig för dig? 

 

intervju Svar: 

1 Ja, mycket viktig 

2 Ja 

3 Ja, viktig 

4 Ja 

5 Ja, men jag tänkte inte på det då 

6 Skolan var helt ok 

7 Jätte 

8 Nej, inte alls 

9 Ja, skolan är viktig 

10 Sådär 

11 Ja, klart 

12 Riktigt bra 

13 Den var viktig 

14 Den var jätteviktig 

  

 

 

3. Hur upplevde du högstadietiden? 

 

intervju Svar: 

1 Kaos 

2 Det var inte kul alls 

3 X 

4 Vi måste jobba för att ha en bra framtid sen 

5 Jag hatade skolan 

6 Jag tyckte om skolan jättemycket 

7 Det var jättekul, mycket kompisar, jag trivdes och fattade 

8 Förjävligt 

9 X 

10 Jobbig, men ok. Bättre än här. Nu känns det som att man har högre 

press på sig 

11 X 

12 X 

13 Det hade varit kul om man hade kommit in på ett nationellt program 

14 X 
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4. Uppskatta hur motiverad du känt dig till skolarbete i grundskolan. 

 

intervju Svar: 

1 Skolan är jätteviktig 

2 X 

3 X 

4 Jag var jättemotiverad 

5 Ingen motivation 

6 X 

7 Det var viktigt att få betyg 

8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

5. Fick du någon extra hjälp på högstadiet? 

 

intervju Svar: 

1 Ja 

2 Inte enligt min åsikt 

3 Ja, om jag inte klarade av ett prov så kom läraren hem till mig 

4 X 

5 Ja, i alla ämnen (resursskola) 

6 Fick extrahjälp i språk 

7 Lite, men inte så mycket. Det är bättre här på IV 

8 Jag fick extra hjälp i matte, svenska och engelska 

9 Ja, i språk 

10 Ja, liten grupp 

11 Nej 

12 Nej 

13 Nej 

14 Nej 
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5a. Vilken typ av extra hjälp fick du på högstadiet? 

 

intervju Svar: 

1 Det kom hem en lärare till oss och hjälpte mig i engelska och matte 

2 Jag fick knappt något. 

3 Av lärare som kom hem till oss 

4 X 

5 Det var någon där hela tiden 

6 Ja 

7 Det var en lärare som kom 

8 X 

9 Bara språk 

10 Liten grupp 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

5b. Av vem fick du extrahjälpen? 

 

intervju Svar: 

1 Mamma och pappa, lärare 

2 Matteläraren 

3 Lärare 

4 X 

5 musikläraren 

6 X 

7 Lärare 

8 speciallärare 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 
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5c. Anser du att det extra stödet hjälpte dig? 

 

intervju Svar: 

1 Ja 

2 Nej, ingenting 

3 Lite 

4 X 

5 Ja, men jag jobbade inte 

6 X 

7 X 

8 Lite 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

5d. Hur skulle du vilja att stödet skulle ha varit utformat? 

 

intervju Svar: 

1 Att lärarna brydde sig mer (skola utomlands) 

2 Jag önskar att jag hade något att göra. Nu satt jag bara på Facebook 

hela tiden. 

3 Kanske bättre om jag fått det under skoltid 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 Vi var 7-8 stycken och en vanlig lärare. Det var bra som det var 

9 x 

10 Lite mer tester, kollat av var jag låg. Bättre anpassade böcker 

11 x 

12 x 

13 x 

14 x 
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5e. Anser du att kontakten med studie- och yrkesvägledaren var tillräcklig i slutet av 

grundskolan? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Fick lite hjälp 

3 X 

4 X 

5 Hade ingen syv 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 Ja 

11 X 

12 Ja 

13 Ja, så där 

14 Det fanns 

  

 

 

6. Vad tänkte du kring din framtid när du hade slutat åk 9? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Jag tänkte på att jag ville ta livet av mig. 

3 X 

4 Man började fundera kring sin framtid. Hade jag varit kvar i mitt 

hemland så hade jag gått på universitetet nu. 

5 Jag visste att jag skulle gå på IV 

6 X 

7 Jag ville stanna ett år till i nian 

8 Jag brydde mig inte. Jag fick reda på att det var IV för min del 

9 Vet ej, kanske sjuksköterska 

10 Det var ju IV som gällde 

11 Det kändes tungt 

12 x 

13 Plugga vidare 

14 x 
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6a. Vad hade du för tankar kring gymnasiestarten under sommarlovet? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 Då hade jag bara kul 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

11 Att jag skulle kämpa på och skaffa mig en utbildning 

12 X 

13 X 

14 Vi fick reda på att vi skulle gå IV. Inte bra att få reda på det så sent. 

Det hade varit bättre i åttan 

  

 

 

6b. Hur gick dialogen i hemmet och med kamraterna? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Vi pratade mycket om skolan. Lärarna sa till mig att jag hade en 

chans men vid utv. Samtalet så var jag chanslös. 

3 X 

4 X 

5 Vi pratade inte om skolan 

6 X 

7 X 

8 X 

9 x 

10 x 

11 x 

12 x 

13 De ville bara att jag skulle läsa något som jag gillade 

14 x 
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7. Tankar när du fick kallelsen till introduktionsdagen?  

 

intervju Svar: 

1 Det kändes som att hela min framtid vilade på den dagen 

2 Det kändes sådär. Jag hoppades på att jag skulle få den hjälp som jag 

behövde. 

3 X 

4 Jag var där 

5 Det vara bara att gå dit 

6 Jag var stolt över att vara där 

7 Det kändes bra. Jag ville bara gå på IV 

8 Det var rätt bra 

9 X 

10 X 

11 Det var jättebra där. Det var mycket som jag inte visste innan 

12 X 

13 Det var sådär. Man fick så mycket papper och det var dåligt 

14 X 

  

 

 

8. Förstod du den information du fick på IV-upptakten? 

 

intervju Svar: 

1 Ja, men det fanns många som inte förstod 

2 Ja, jag talade lite extra med en syv. 

3 Ja, det var bra. 

4 Jag funderade inte så mycket på det då jag hade min plats 

5 Ja 

6 Ja, jag förstod det mesta 

7 X 

8 Jag fattade att jag skulle gå ett extra år och läsa upp betygen 

9 ja 

10 Ja, jag hade pycket kontakt med SYV på IV 

11 Jag förstod inte först men de förklarade för mig 

12 Ja, för min del 

13 ja 

14 X 
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8a. Har du några förslag på hur antagningsförfarandet skulle kunna bli bättre?  

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Det var bra, kanske gick det lite långsamt 

3 X 

4 X 

5 Nej 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

11 Prata saktare och vara tydligare 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

TEMA - NU: 

 

9. Hur upplevde du första tiden på IV? 

 

intervju Svar: 

1 Det kändes jätteroligt, men jag känner mig samtidigt lite ensam här 

2 Det kändes jättebra, jag trivs här 

3 Det var inte så svårt. Det var dock svårt att hålla kontakt med mina 

kompisar. 

4 Det var bra, jag tycker IV är jättebra 

5 Dåligt. Jag ville ju inte gå där. Jag ville ju gå på ett vanligt program. 

6 Det var lite strul med schemat i början, annars var det bra. Det är 

tufft, men jag kämpar 

7 Det kändes bra. Lärarna är inte så stränga 

8 Det var bättre till en början, nya människor och så 

9 Jag hade först inga vänner men det blev bättre sen 

10 Den första tiden på IV var ganska ok 

11 Jag tyckte att det var tråkigt för att jag hade inte så mycket kompisar 

här 

12 Det var jättekul 

13 Lite tråkigt i börja. Nya kompisar och nya lärare 

14 sådär 
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9a. På vilket sätt skiljer sig skolan idag jämfört med grundskolan? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Här kan man gå klädd som man vill 

3 Det är lite friare 

4 X 

5 Man är inte tvingad att gå i skolan, pengarna 

6 Man har ett mål och det är att samla betyg 

7 Där fick vi inte så mycket hjälp. Jag fick tex inte göra NP där. Det får 

jag göra här 

8 Det känns mer moget här 

9 X 

10 Det var mer föreläsningar på högstadiet. Här får man bara ett papper 

som ska göras. Det känns fattigare här 

11 Här måste vi hjälpa varandra själv 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

9b. Kändes det som att du hade hamnat på rätt plats? 

 

intervju Svar: 

1 Skolan ligger lite avsides. Vi får inte vara med de andra 

2 Ja, fast jag har alltid varit taggad här. Jag ville u ingenting på 

grundskolan. 

3 X 

4 X 

5 Ja, jag tycker att detta är bra 

6 X 

7 x 

8 ja 

9 x 

10 x 

11 x 

12 x 

13 x 

14 x 
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9c. Var det lätt att få kamrater? 

 

intervju Svar: 

1 jättelätt 

2 Ja, det är bra kompisar här 

3 X 

4 Ja, men det är svårt att hitta någon man kan lita på 

5 Jag kände redan de flesta 

6 Ja, jag kände många redan innan annars är det bara att gå fram och 

snacka lite 

7 Det är lätt att få kompisar och alla är trevliga 

8 ja 

9 Det är lättare när man kan språket 

10 Sådär, invandrarna håller sig för sig själva vilket är synd 

11 Det var lite jobbigt då jag inte känner någon och alla satt för sig själv 

12 Det är lätt men det är svårt att behålla alla 

13 Det var lätt att få kompisar 

14 Det funkar bra 

  

 

 

9d. Känner gemenskap i klassen? 

 

intervju Svar: 

1 Ja, men det är många som känner sig ensamma här 

2 Det funkar bra 

3 Det är bra. 

4 Det är bra och vi har ibland aktiviteter utanför skolan 

5 Bra 

6 Lite synd att de olika grupperna bara är för sig själva 

7 Vi är bara 6 stycken så det funkar jättebra 

8 Det fungerar ganska bra, lite konstigt i början bara 

9 X 

10 Ibland blir det stökigt 

11 Nästan alla elever brukar jobba tillsammans 

12 Vi fungerar jättebra 

13 Det är jättebra 

14 Gemenskapen är bra 
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10. Hur upplever du din arbetsinsats i dagsläget? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 X 

3 Mycket motiverad 

4 Under hösten så har den varit hög men nu är den lägre. Men det 

betyder inte att jag pluggar mindre 

5 X 

6 Inte så hög, men när det gäller så läser jag 

7 X 

8 Jag skulle nog kunna kämpa på mer 

9 Jag lägger ner mycket jobb 

10 Det kunde vara mycket mer 

11 X 

12 X 

13 Både tråkigt och roligt 

14 X 

  

 

 

11. Hur upplever du att du får tillräckligt med stöd för att lyckas med dina studier? 

 

intervju Svar: 

1 Ja, förutom med engelskan 

2 Nej 

3 X 

4 X 

5 Ja 

6 Ja 

7 ja 

8 Det tycker jag 

9 ja 

10 X 

11 X 

12 nej 

13 X 

14 ja 
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12. Hur motiverad är du att gå till skolan idag? 

 

intervju Svar: 

1 Jobbigt, inte motiverad 

2 Jag är inte motiverad just nu 

3 Mycket motiverad 

4 X 

5 X 

6 Mitt mål är att klara skolan 

7 X 

8 Mer än innan i alla fall 

9 mycket 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

13. Hur motiverad är du att förbättra dina studieresultat idag? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 X 

3 Mycket motiverad 

4 X 

5 X 

6 Mitt mål är att klara skolan 

7 X 

8 X 

9 mycket 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 
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14. Tycker du att de har tillräckligt med kontakt med studie och yrkesvägledare i dagsläget? 

 

intervju Svar: 

1 Ja, jag får mycket hjälp 

2 Ja, det har jag 

3 Ja, det är bra för att som invandrare så är det ibland svårt att veta. 

4 X 

5 Ja 

6 Ja det har jag. De har hjälpt mig att söka till gymnasiet 

7 Ja, det är bara att gå fram till dom 

8 Ja det tycker jag 

9 Om jag vill prata med syven så gör jag det 

10 Inte så mycket, men jag kan gå dit när jag vill 

11 Ja, alltid 

12 ja 

13 Inte mycket faktiskt.  

14 Jag har tillräckligt med kontakt 

  

 

 

15. Får du någon extra hjälp på IV? 

 

intervju Svar: 

1 Nej, inte av lärarna i alla fall. 

2 Nej 

3 X 

4 Nej 

5 Ja 

6 Ja, vi har studietid och jag för hjälp på den vanliga undervisningen av 

läraren. 

7 Ja, vi har studietid 

8 Nej, men lärarna som är här är vana vid att jobba med elever som har 

problem 

9 nej 

10 nej 

11 Om jag vill ha hjälp så kan jag bara säga till 

12 nej 

13 Ja, studietid på fredagar 

14 nej 
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16. Vilken typ av extra hjälp får du? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 studietid 

7 studietid 

8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 studietid 

14 X 

  

 

 

 17. Av vem får du extra hjälpen? 

 

intervju Svar: 

1 Min pappa 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 läraren 

7 läraren 

8 läraren 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 läraren 

14 X 
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18. Anser du att stödet hjälper dig i dina studier? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 ja 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

  

 

 

19. Hur skulle du vilja att stödet är utformat? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Extra lektioner i ämnet 

3 X 

4 X 

5 X 

6 Att det är tydligare 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 
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TEMA - SEN: 

 

20. Hur ser du på framtiden? 

 

intervju Svar: 

1 Det beror på vilken skola jag hamnar på. Får jag en plats så kommer 

det att bli jättebra, 

2 Jag vill gå på gymnasiet och flytta hemifrån 

3 Jag hoppas att jag kommer in på gymnasiet 

4 Jag är orolig att det ska hända något, att jag bara ger upp 

5 Jag skiter mest i framtiden, jag bryr mig bara om nu 

6 Jag vet inte 

7 X 

8 Bra, hoppas jag 

9 Jag vet inget om framtiden 

10 Jag har en jättebra framtid här i Sverige 

11 X 

12 Jag tror att jag ska kämpa här i Sverige och få en jättebra framtid 

13 Jag är lite orolig 

14 Språket är svårt 

  

 

 

21. Vad vill du arbeta med i framtiden?  

 

intervju Svar: 

1 Det vet jag inte. 

2 Djur eller barn 

3 Affär eller ett eget företag 

4 Läkare 

5 Svets antagligen 

6 Antingen politiker eller eget företag 

7 Jag vill gå frisörlinjen 

8 Mekaniker eller lastbilschaufför 

9 sjuksköterska 

10 Jag vill i alla fall inte städa eller något sådant skit 

11 sjuksköterska 

12 polis 

13 Kanske förskola 

14 tandläkare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

22. Vad krävs av dig för att du ska nå dit? 

 

intervju Svar: 

1 X 

2 Jag behöver göra en utredning så att jag kan få rätt hjälp 

3 Jag behöver plugga mycket, kanske högskola. Att kunna svenska 

språket bra 

4 Höja betygen. Jag räknar med att bli klar när jag är 34 

5 Matte 

6 X 

7 Jobb och eget hus 

8 Först måste jag komma ifrån denna hålan och in på gymnasiet 

9 Gymnasiet 

10 Ny utredning för då kan jag få någon på AF som kan hjälpa mig att 

söka jobb. 

11 Jag måste gå på omvårdnadsprogrammet 

12 Jag tror jag behöver fler kurser 

13 Högskola 

14 Högskola i lund 

  

 

 

23. Hur ser ditt liv ut om 15 år, vad gör du då?! 

 

intervju Svar: 

1 Jobbar, det viktigaste är familj. 

2 Att jag har ett jobb och en framtid. Min dröm är att bli bonde. 

3 Gifta mig, barn 

4 Jobb 

5 Jobb 

6 Jobb och familj. Jag kommer att vara en Svensk som jobbar 

utomlands 

7 Vet ej 

8 Fast jobb och familj 

9 Jobba 

10 Barn, många djur. Jobb vet jag inte, kanske arbetslös 

11 Körkort, gifta mig och ha barn 

12 Då är jag polis, har lägenhet och är gift 

13 Jobb, kanske flyttat till ett annat land 

14 Eget jobb, hus, barn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


