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                                                                  Abstract 
 
Vår studie är en kvalitativ intervjustudie om hur elever på det individuella programmet (IV) 
ser på sitt studieval efter grundskolan. Vi vill veta vad som påverkat dem att välja IV och 
vilket som är deras huvudsakliga mål med utbildningen.  
Genom sex intervjuer med elever som studerar på IV i två olika kommuner har vi forskat 
inom området. Vi har funnit att anledningen till att elever studerar på IV är varierande. 
Samtliga har haft inlärningsproblem och tidigare fått specialresurser i grundskolan. Mobbing 
anses också ha haft negativ betydelse för deras tidigare prestationer. Att komma in på ett 
nationellt program på gymnasieskolan är det vanligaste svaret på vilket som är målet med 
studierna. Andra mål är att få mycket praktik för att öka motivationen och då också förbättra 
studieresultatet eller att bli klar med sin grundskolekompetens för att eventuellt senare ta upp 
studierna igen. Merparten av eleverna ger praktiken på IV en stor betydelse i sin strävan att 
komma vidare. 
Samtliga elever är positivt överraskade av utbildningen på IV. Den är individanpassad, sker i  
lugn miljö och är  strukturerad. Samtliga intervjuade rekommenderar elever som inte är 
studiemotiverade eller saknar betyg i kärnämnena att gå på IV. Lärarna upplevs som 
engagerade och kunniga. 
 
Nyckelord: behörighet, elevperspektiv, individuella programmet,   
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Förord 
 
Innan vi fattade pennan läste vi anteckningar från föreläsning av Rosenqvist (050916, 
Högskolan i Kristianstad) om vad forskning är.  
 
”Sanningen är relativ. Avsikten med forskning är att öka den allmänna kunskapen genom systematiskt tolkande 
och samlande av fakta. Kunskapsbildning är att tolka data, värdera data och relatera till annan kunskap. All 
forskning bör kännetecknas av systematik, noggrannhet, ärlighet, väl definierade begrepp, en god teoretisk 
grund, logik, sammanhang, ödmjukhet och etik”.  
 
Det kan låta enkelt och bör stå i förgrunden under hela vårt arbete men enkelt att göra är det 
inte…. 
 
Under våren 2005 genomförde vi en studie på gymnasieskolans individuella program (IV). Vi 
intresserade oss för de elever som går på IV för att försöka få behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. Var det så att de klarade att nå betyget G i kärnämnena matematik, 
svenska och engelska som är obligatoriskt för att nå behörighet och vad var det i så fall som 
gjorde att de klarade det?  
 
Vi fann i studien att eleverna i allmänhet lyckades bra på IV men förstod senare att det kanske 
fanns andra skäl till att motivationen hade blivit bättre om man jämförde med när eleverna 
gick i grundskolan. Vi funderade över om några av eleverna kanske hade ett annat skäl till att 
de gick på IV än det officiella, att nå behörighet för de nationella programmen. Då vår förra 
studie enbart innehöll intervjuer med lärare och skolledare, ansåg vi oss behöva fråga dem det 
hela handlar om, eleverna, för att få deras synpunkter.  
Vi hoppades därmed hitta svaret på frågan– Individuella programmet – för vem och till vad? 
Ett stort tack till alla positiva och samarbetsvilliga elever på IV som hjälpt oss att göra denna 
studie möjlig! 
 
Bo och Lisbeth 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel tar vi upp anledningen till att vi valt vårt ämne, vilken litteratur och vilka 
avhandlingar som varit speciellt intressanta för oss. Vi ger begreppsförklaringar, definitioner 
och beskriver vad specialpedagogisk utbildning är. Vi ger därefter en beskrivning av 
gymnasieskolan i allmänhet och det individuella programmet i synnerhet, för att sedan avsluta 
kapitlet med några ord om särskilt stöd i skolan och det kommunala uppföljningsansvaret för 
dem som lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. Kapitlet avslutas med en presentation av 
studiens syfte. Att vi inledningsvis resonerar om motivation, specialpedagogisk utbildning 
och profession, beror på att vi som blivande specialpedagoger ur ett utvecklingsekologiskt 
perspektiv anser oss ha ett ansvar för att se elevers upplevda skolverklighet för att möta den, 
respektera den och redovisa den för att kunna påverka framtiden. Vår studie är ett steg på 
vägen för oss i vår utbildning. Studien vill vara ett steg i riktning mot en skola för alla. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I våra arbeten som lärare respektive socionom har vi mött många ungdomar som känner att de 
inte duger som elever eftersom de inte har klarat av att uppfylla politikers krav på en 
grundskoleelev. Kraven är att nå G i de tre kärnämnena svenska, engelska och matematik 
under tiden på grundskolan. Antalet ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till 
gymnasieskolan är ca 10 % per år (Skolverket pressmeddelande 20050818). 25 % har inte 
fullständigt betyg, dvs. minst G i samtliga ämnen. För att vara behörig att söka in på 
gymnasieskolans program krävs minst godkända betyg i kärnämnena svenska, engelska och 
matematik. Övriga elever hänvisas till det individuella programmet (IV) om de vill fortsätta 
att studera. Programmet har växt från att utbilda några få procent av åldersgruppen till det 
tredje största inom gymnasieskolan. Endast samhällsprogrammet och naturvetenskapliga 
programmet har fler elever. Det faktum att det individuella programmet ökat år för år bör ses 
med en viss oro. Vad innebär detta? 
 
Eftersom vår studies syfte är att klargöra hur elever ser på sin tid på gymnasieskolans 
individuella program, IV, har vi särskilt intresserat oss för vilka forskare som tidigare studerat 
tonåriga elevers syn på sin skoltid. Här har vi funnit två avhandlingar, Henriksson, C. (2004). 
Living away from Blessings. School Failure as Lived Experience och Lang, L. (2004) …och 
den ljusnande framtid är vår…Några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium. Vi har 
också intresserat oss för Sandén, I (2000) Skoldaghem, ett alternativ för elever i behov av 
särskilt stöd och Gunnarsson, B. (1995). En annorlunda skolverklighet som skildrar en grupp 
högstadieelever på skoldaghem för högstadieelever. 
 
Alla fyra avhandlingarna belyser problematiken för de elever som inte finner sin plats i den 
”vanliga skolan” utan måste gå en annan väg för att få sina behov av utbildning tillgodosedda. 
Vi anser att det finns likartade problem och frågeställningar beskrivna i ovanstående 
avhandlingar som det finns för elever på IV, därav vårt intresse för just dessa avhandlingar. 
De sistnämnda avhandlingarna visar på att segregering ibland, och för vissa elever, kan vara 
framgångsrik.  
 
Vår önskan är att genom vår studie få veta mer om elevers upplevelser av skolan, direkt och 
utan mellanhänder. Henriksson (2004) har intervjuat elever som gått individuellt program, 
ungdomar i hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen § 12 (SFS 2001:453) samt 
lärare verksamma i § 12- hem. Lang (2004) har intervjuat ungdomar på riksgymnasium om 
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deras syn på skoltiden. Hon (a.a.) skriver i inledningen till sin avhandling om hur 
forskningsproblemet tar form: 
 

Generellt sett kan sägas att få specialpedagogiska forskningsinsatser riktas mot ungdomars 
upplevelser och mot ett samspelsperspektiv. Specialpedagogiska forskningsinsatser beträffande 
skolsvårigheter, utgår i högre omfattning från individuellt inriktade perspektiv än från omvärlds- 
och samspelsperspektiv. Befintliga forskningsinsatser förefaller att i en högre grad förankras i 
omvärldens syn på ungdomar än i ungdomars syn på omvärlden. Gymnasieungdomar är i 
mycket begränsad omfattning huvudsaklig informationskälla i forskning med specialpedagogisk 
relevans (a.a., s.19.). 

 
Ett fenomen kan ses ur olika synvinklar, vilket Eliasson (1995) pekar på. Hon talar om 
”uppifrån- respektive nerifrånperspektiv”. Uppifrån-perspektivet under år 7-9 och 
gymnasieskolan uttrycks exempelvis i delar av Skolverkets publikationer. Vi vill undersöka 
om elevernas perspektiv skiljer sig från myndigheternas genom att fråga dem. 
 
Den mest fruktbara distinktionen i den sociologiska visionen är den mellan bekymmer och 
problem (Mills, 1971 i Eliasson 1995, s.169). Personliga bekymmer är något som hänför sig 
till den närmaste omgivningen. Allmänna problem hänför sig till den samhälleliga strukturen 
(a.a., s.169).  Mills menar att man måste vidga perspektivet till att se de allmänna problemen 
bakom enskilda människors vardagliga bekymmer. Med vår studie vill vi med berättelser från 
ungdomars upplevda vardag se dessa vardagliga bekymmer som allmänna problem, där 
specialpedagogik kan användas som det verktyg vi förfogar över. Genom att beskriva deras 
upplevelser kan ett allmänt problem möjligen få förklaringar och möjlighet till åtgärder 
öppnas. Vi vill utvinna ny kunskap ur enskilda människors erfarenheter. Vi vill relatera 
människors upplevelser till olikheter i faktiska villkor och till samhälleliga förhållanden som 
formar människors liv, begränsar deras valfrihet och handlingsmöjligheter (Eliasson, 1995). 
 
1.2 Vad innebär specialpedagogisk utbildning? 
 
Riksdagen fattade 2000 beslut om en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Enligt 
proposition 1999/2000:135 bör den leda fram till specialpedagogexamen. Det 
specialpedagogiska programmet är en påbyggnadsutbildning för verksamma pedagoger. 
Specialpedagogexamen uppnås efter minst 60 poäng. Utbildningens mål utöver de allmänna 
målen i 1 kap. § 9 Högskolelagen, hämtas ur förordning SFS 2001: 23: 
 

För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de specialpedagogiska kunskaper och 
färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av 
stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering/rehabilitering. Därutöver ska 
studenten kunna  

• identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder och orsaker till 
svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. 

•  genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 
organisations-, grupp- och individnivå, 

• utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan 
skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och 
lärandemiljöer, 

• utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram 
• vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar 

samt för kollegor och andra yrkesutövare, 
• genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 

utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.(www.hkr.se) 
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Det specialpedagogiska programmet är en påbyggnadsutbildning, som tar sin utgångspunkt i 
ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utbildningen på Högskolan i Kristianstad sker på halvfart 
under tre år, där villkor för lärande och utveckling i en skola för alla är tema under år 1, mötet 
som utgångspunkt för utveckling och förändring under år 2 samt specialpedagogens roll i 
forsknings- och utvecklingsprocesser för år 3. 
 
1.3 Specialpedagogens yrkesroll 
 
Helldin (1998) har gjort en studie av specialpedagogisk allmänkunskap och dess 
grundläggande problem. Tidigare utbildning var mera inriktad på direkt specialpedagogiskt 
arbete med individens, elevens, arbete. Numera ska specialpedagogen fungera som 
undervisare, rådgivare och handledare och är inriktat på vuxna kollegor i verksamheten. Den 
vetenskapliga anknytningens tvärvetenskaplighet betonas i utbildningens mål i den centrala 
utbildningsplanen från 1991  

 
…den specialpedagogiskt utbildade ska ha gedigna kunskaper om och en ingående förståelse för 
pedagogiska, psykologiska, sociologiska, lingvistiska och medicinska företeelser och 
sammanhang. För detta krävs både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av vad som sker 
i olika utvecklings-, inlärnings- och undervisningsprocesser samt goda insikter i 
verksamhetsformernas mål, riktlinjer och organisation.  

 
Uppmärksamma betydelsen av skapande verksamhet genom lek, rörelse, musik, bild och drama, 
ge kunskaper och färdigheter att analysera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten, ge 
beredskap att initiera, leda och genomföra lokala utvecklingsarbeten samt att såväl självständigt 
som i samverkan med andra utvärdera, utveckla och förändra verksamheten och vara ett stöd för 
enskilda barn, ungdomar och vuxna. ( Utbildningsplan 911105, kapitlet ”Utbildningens mål” i 
Helldin, a.a. s.10-11). 

 
Vad är kännetecknande för allmän specialpedagogisk kompetens? Vilka är utbildningens 
ideologiska huvudinriktningar? Hur hör dessa ihop med möjligheten att arbeta med en 
moralisk kommunikativ kompetens hos studenterna? Vad bör vara kännetecknande för det 
specialpedagogiska fältet? Enligt Helldin (1998, s.13-14) måste denna fråga ses i ett brett 
utbildningspolitiskt och utbildningsfilosofiskt sammanhang, där den samhällssituation som är 
utmärkande för samtidens moraliska trender måste analyseras i ett historiskt perspektiv. 
 
1.4 Vad är profession? 
 
De flesta definitioner av detta går tillbaka till en definition som Parsons (1964) utvecklat med 
Aristoteles filosofi som grund. Då innebär professionell att man kan påvisa en formell teknisk 
träning, att man kan visa skicklighet vid tillämpandet av denna tränade förmåga och att det 
finns ett system som garanterar att kompetensen används på ett socialt accepterat sätt. Enligt 
Helldin (1998) finns värderingsproblematik inbyggd i synsättet, där han menar att den 
vetenskapliga kunskapen är överordnad erfarenhetskunskap. Allmänna principer i form av 
vetenskaplig kunskap är den högsta nivån och konkret problemlösningsförmåga den lägsta i 
en värderande hierarki. Enligt Schön (1983) är formulering av teorier och deras praktiska 
omsättande en bärande idé inom den positivistiska tanketraditionen, vad som kan sägas vara 
det moderna ”rationella” samhällets bas. Med positivistisk syn menas enligt 
Nationalencyklopedin (1995) en filosofisk inriktning som antar att kunskap om faktiska 
förhållanden vilar på sinneserfarenhet. Allmänt beskrivs positivism som antireligiös, 
antispekulativ och sekulär filosofi. Helldin (1998) påpekar att denna tanketradition får 
konsekvenser för maktrelationer mellan yrkesgrupper. Yrken som saknat akademisk tradition 
har haft svårast att få formell status. Enligt professionaliseringsforskningen ökar ett yrkes 
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status ju starkare samband mellan den grundläggande vetenskapen och dess praktiska 
tillämpning det finns. Yrken som inte haft direkt koppling till vetenskaplig 
kunskapsproduktion har haft legitimitetsproblem när de velat etablera sig på samhällets 
”professionella marknad”. Specialpedagogik har ingen historia som akademiskt ämne. 
Tvärvetenskaplighet stärker inte specialpedagogikens ställning med den kunskapssyn som 
hittills rått. Larson (1977) har forskat kring professionalisering. Om man vill uppmärksamma 
ett yrkes etableringsproblematik kan man se fem betydelsefulla kriterier. 
 
 

• Servicemarknadens natur, exempelvis privat eller offentlig verksamhet 
• Marknaden och dess klienter. Specialpedagogiken arbetar ofta med samhällets lågstatusgrupper, vilket 

i ett samhälle som betonar konkurrens och ekonomisk effektivitet kan betyda att yrken med 
omvårdande karaktär får låg uppskattning 

• Professionen ska ha kontroll över utbildningen av yrkets utövare  
• Maktförhållanden inom det professionella fältet, gentemot andra yrken. Ju fler närliggande 

yrkesområden, desto mer komplicerat blir det att standardisera professionen 
• Yrkets släktskap med andra yrken   

(Larson, 1977 i Helldin, 1998, s. 17). 
 
En professions framgång beror inte enbart på yrkets interna kunskapsbild utan den 
tidsmässiga ideologiska strukturen i samhället (Larson, 1977).  
 
Den kritik mot specialpedagogiska insatser som framförts, har handlat om praktisk duglighet. 
Segregerings-, differentierings- och integreringsperioder har under historiens lopp avlöst 
varandra. Kritik har också riktats mot specialpedagogikens brister. Skrtic (1986) urskiljer tre 
aspekter. 
 
 

• Specialpedagogisk kunskap saknar teorier och bygger snarare på ”intuitiva förhållningssätt” 
• Sammanblandning av teorier 
• Vissa teorier dominerar 
     (Skrtic, 1986 i Helldin, 1998 s. 22). 

 
Helldin (1998) menar att det finns intuitiva perceptionsscheman som styr. Det blir till 
vanemässiga handlingar utan reflektion och utan kritisk hållning till arbetet. Han menar att det 
Skrtic formulerat är ett mycket provokativt uttalande. 
Bogdan och Kugelmass (1984) diskuterar och kritiserar vilka vanemässiga teoretiska 
grundhållningar som de anser varit och är dominerande inom specialundervisning och 
specialpedagogisk forskning. 
 

• Disability is in an condition that individuals have 
• Disabled/typical is a useful and objective distinction 
• Special education is rationally conceived and coordinated system of services that help children labelled 

disabled 
• Progess in the field is made by diagnosis, intervention and technology 

(Bogman & Kugelmass, 1984, s.173) 
 
Inriktningen på specialpedagogutbildningen måste enligt Helldin (a. a., s. 25) vara att träna 
”det kritiska vetenskapliga förhållningssättet”. 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna 
förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att 
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följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också 
utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. (SFS 1992: 1434, § 9). 

 
Det är bakgrunden till föreliggande arbete. Specialpedagogutbildningen avslutas med en 
examinationsuppgift. Vi har valt att i denna se på det individuella programmet, IV, ur elevens 
synvinkel. 
 
1.5 Vad är motivation? 
 
Motivation är inte en egenskap hos individen utan en följd av de erfarenheter man gjort och 
det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har skäl att hysa 
hopp om framgång. För den som har ansvar för motivationsarbete gäller det att ha förståelse 
för vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära. Det gäller också att förstå 
vad som fordras av själva mötet, för att motivation ska skapas och vidmakthållas (Jenner, 
2004, s.15). 
 
En grundläggande tanke är att motivation inte i första hand har att göra med egenskaper - eller 
om en vilja som finns - utan om bemötande (a.a.). Vilka förväntningar finns hos pedagogen? 
Har pedagogen positiva förväntningar och är beredd att granska sitt eget handlande, är 
sannolikheten större för att eleven ska lyckas. Begreppet ”Pygmalioneffekten” finns sedan 
slutet av 1960-talet som beskrivning av hur förväntningar kan fungera som självuppfyllande 
profetior. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa förväntningar till dåliga 
resultat. Begreppet hämtas från en gammal grekisk myt som användes av G. B Shaw i dramat 
”Pygmalion”, som utgör bakgrund till My Fair Lady om blomsterflickan Eliza som 
utvecklades till en dam med hjälp av professor Higgins (Jenner, 2004, s. 20). 

 
Pedagogen måste vara öppen och kritiskt reflekterande över sitt arbete (Jenner, 2004). Det 
kräver tid för reflektion och en positiv och öppen anda på arbetsplatsen. I mötet med elever i 
svårigheter är professionell hållning särskilt viktigt (Holm, 2001). Betydelsen av tolerans, 
psykologisk förståelse, lust - att skapa mening och ana nya kvaliteter i livet - samt att se 
eleven där denne är betonas. Den professionella relationens ojämlika karaktär ställer krav på 
pedagogen att inte utnyttja övertaget på ett oetiskt sätt. Det finns goda aspekter i samspelet, 
möjligheter för eleven till identifikation med läraren. Jenner (2004) menar att det är 
pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva förväntningar på 
eleven även om - eller snarare i synnerhet om - ingen annan gör det, kanske inte ens eleven 
själv. Här ligger motivationsarbetets kärnkompetens. Om målet verkar möjligt att nå, om 
målet är eftersträvansvärt och individens bedömning av chansen att lyckas påverkar 
motivationen. Elevens sätt att tänka om sin egen förmåga är viktigt att beakta, pedagogen 
måste med eleven ställa upp realistiska mål. Pedagogens eget tolkningsmönster är 
betydelsefullt. Skyller läraren misslyckande på eleven och tar åt sig äran av framgång? 
Diskussioner i personalgruppen kan ge betydelsefulla läroerfarenheter för läraren genom att 
läraren kritiskt granskar sitt eget arbete och tar del av kollegors reflektioner. 
 
         Jag var nyutbildad lärare och delade klassföreståndarskapet i en stor, stökig och pratig 6:a. Hela 

arbetslaget som arbetade med den här klassen upplevde många frustrerande situationer, eftersom klassen 
var väldigt otyglad och okoncentrerad. Vi stötte och blötte i arbetslaget hur vi skulle hantera detta och jag 
fick mycket hjälp av en lugn och mycket trevlig speciallärare. Vi fann varandra verkligen. Ibland SKREK 
jag åt klassen. Det kändes aldrig bra men jag hittade inte alltid några alternativ, tyckte jag. Ibland var jag 
så matt när jag kom ut i personalrummet efter mötet med den här klassen - som jag i och för sig såg fina 
kvaliteter i; kreativitet till exempel. Men en dag på tu man hand sa specialläraren till mig - inte som 
pekpinne, men som personlig erfarenhet - att en gång hade en elev till henne sagt att han tyckte så mycket 
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om henne för att hon aldrig skriker åt barn, och att det är så många lärare som gör det. Då tänkte jag, att 
det ska jag heller aldrig göra mer. Det kändes plötsligt så helt respektlöst- något som jag själv aldrig 
skulle vilja veta av som elev- och fruktlöst, meningslöst! Jag försöker från den tiden hitta fruktbara 
lösningar när det gäller gränssättning. ( Jenner, 2004, s. 94). 

 
För att det ska vara möjligt att utveckla förtrogenhetskunskap, krävs tid för eftertanke och 
reflektion, både självreflektion och med kollegor enligt Argyris och Schön (1978). Jenner 
(2004) menar att pedagogens egen motivation är en nödvändig förutsättning för att kunna 
motivera elever. Holm (2001) menar att professionell hållning innebär en ständig strävan att i 
yrkesutförandet styras av det som gagnar den hjälpsökande. Det innebär att visa respekt, 
intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande. Rolf (1995) menar att 
det som kännetecknar professionell kunskap är know-how och kompetens. Know-how består i 
förmåga att styra handlandet enligt kvalitetsregler som gäller inom området. Kompetens 
innebär know-how och förmåga att genom reflektion påverka reglerna för yrkesutövningen. 
Traditioner spelar roll för professionell kunskap och ett samvete hos individen förutsätts. Tyst 
fungerande kunskap utgör en grund för professionellt handlande och professionell 
kunskapsförmedling. Språklig reflektion kan lyfta upp det tysta till offentlig granskning. 

 
1.6 Gymnasieskolans utveckling  
 
Lundberg (2002) menar att före 1970 kunde studierna efter grundskolan se mycket olika ut. 
Man kunde välja gymnasieskola som skulle ge behörighet till vidare studier på universitet 
eller en yrkesskola för att lära sig ett yrke och sen börja arbeta. De rena yrkesskolorna sågs då 
som ett bra alternativ för dem som upplevt svårigheter i skolan. Där koncentrerade man sig 
framför allt på att lära ut kunskaper som såg till att eleverna blev skickliga yrkesmän/kvinnor.  
1970 genomfördes gymnasieskolreformen, där gymnasieskolan, yrkesskolan och fackskolan 
sammanfördes till den nya gymnasieskolan. Syftet var att få de olika skolformerna mer 
likvärdiga. Man ville också ge eleverna möjlighet till fortsatta studier oavsett vilken 
studieinriktning man valt. Vidare skulle samma utbud finnas i gymnasieskolan över hela 
landet. Framförallt yrkesutbildningarna genomgick stora förändringar där de yrkesinriktade 
delarna i undervisningen fick lämna plats åt de allmänna skolämnena. Fackskolans ersättare, 
den tvååriga gymnasieskolan, blev även den mer teoretisk medan det gamla allmänna 
gymnasiet blev tre- eller fyraårigt. 
 
Efter många års utredande och försöksverksamhet (Richardsson 1994) presenterades en 
reformering av gymnasieskolan 1991.  Efter tre års ytterligare bearbetning fattade regeringen 
1994 beslut om läroplan och betygssystem, Lpf 1994 (Utbildningsdepartementet). Denna 
förändring innebar att gymnasieskolan skulle innehålla 16 olika nationella program samt 
individuellt eller specialutformat program. De nationella programmen och de 
specialutformade programmen skulle omfatta tre år medan det individuella programmet kunde 
ha kortare studietid.  
 
Samhällsförändringar gör att det som var självklart vid förälders skolgång inte gäller för nästa 
generation (Jenner, 2004). Att ha samma yrke som föräldrarna, vilket under generationer var 
en självklarhet för hantverkare, bönder, präster och jordägare, är numera mer undantag än 
regel. Trondman (i  Jenner, 2004)  beskriver ” att befinna sig i en marginalkonflikt är som att 
befinna sig  i ett tomrum där det inte finns någon text. Det som gällde tidigare gäller inte 
längre, och det nya har ingen klar eller entydig innebörd… Man saknar anvisningar för hur 
man ska bete sig och leva sitt liv” (a. a., s. 47). 
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I början av 1900-talet fick man sin yrkesutbildning av en mästare på en arbetsplats (Lauvås & 
Handal, 1992) som instruerade och gav tillrättavisningar hela tiden. Han angav också takten 
och längden i utbildningen. Idag har vi kvar denna utbildningsmetod endast i en mycket 
begränsad omfattning. Numera har grundskola och gymnasieskola i uppgift att förbereda 
dagens elever för både universitetsstudier och yrkesutbildning. I den tidigare gymnasieskolan 
valde eleverna till stor del antingen teori eller praktik. De som valde de praktiska 
utbildningarna ”slapp” mycket av de allmänna teoretiska ämnena till förmån för 
yrkeskunskaperna. Idag när programmen har likriktats till en del får alla yrkesförberedande 
program betydligt mer teoretisk utbildning utöver träning i kritiskt tänkande, faktagranskning 
och ställningstagande i många frågor (a.a.)  
 
En minskad elevgenomströmning i gymnasieskolan har noterats. Det beror enligt Skolverkets 
lägesbedömning (Skolverket, 2005a) på att nya elevgrupper kommit in i gymnasieskolan och 
med ökade kvalitetskrav på utbildningen. Läsåret 2004/05 fanns närmare 350 000 elever i 
gymnasieskolan, vilket är det högsta någonsin. Utvecklingen ställer stora krav på 
huvudmännens förmåga att anpassa sin organisation för att kunna ta emot alla elever och 
tillgodose deras önskemål om studieväg (a.a.). 
 
Individuella programmet (IV) bygger till stor del sin verksamhet på variationen mellan teori 
och praktik. Eleverna arbetar främst med matematik, svenska och engelska, där de ännu inte  
uppnått betyget G, vid några tillfällen i veckan medan återstoden av veckan görs som praktik i 
ett förhoppningsvis självvalt yrke. Av dem som började på individuellt program hösten 2000 
fick endast 4 % slutbetyg från IV eller annat program efter tre år. Efter fyra år hade det ökat 
till 19 % (Skolverket 2005a). 
 
Lauvås och Handal (1992) menar att det måste råda en form av jämvikt mellan det abstrakta 
och teoretiska innehållet och den praktiska utbildningen, i annat fall ser man inte relevansen. 
Teori utan praktiskt sammanhang ger ingen bestående kunskap. Dagens yrkesförberedande 
utbildningar domineras av den teoretiska undervisningen. Enligt läroplanskommitténs 
betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) är praktisk kunskap inte tillämpad teori utan en 
kunskap med egenvärde. 
 
Strävanden har gjorts för att knyta grundskolan och gymnasieskolan närmare samhällslivet. 
Teoretiska kunskaper är idag nödvändiga för deltagande i samhällslivet och gränserna mellan 
teoretiska och praktiska verksamheter håller på att upplösas, menade Läroplanskommittén i 
sitt betänkande (a.a.).  
 
1.7 Elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 
 
I Skollagen (1985:1100) anges i 4 kap § 1 att  särskilt stöd ska ges till de elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Vidare står det i Grundskoleförordningen 5 kap § 1 (1994:1194) att 
det är rektor som fattar dessa beslut. Särskild stödundervisning ska ges elever om det befaras 
att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts vid slutet av det femte och det 
nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Man kan anordna 
stödundervisningen antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som komplement 
till sådan utbildning. Särskilt stöd skall ges till elever i behov av specialpedagogiska insatser, i 
första hand inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Stöd får också ges i form av 
särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl. Innan ett sådant beslut fattas, ska 
samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare.  
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Om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter elevens situation och 
förutsättningar, får beslut tas efter elevvårdskonferens om anpassad studiegång för eleven. 
Avvikelser får göras från timplanen. En elev med anpassad studiegång ska få en utbildning 
som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning inom skolan. I de högre 
årskurserna får utbildningen delvis förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Eleven ska då 
ha en handledare och stöd av skolans personal. Detta regleras i Grundskoleförordningen § 10 
( 1994:1194). 
 
I Lpo 94 avsnitt 2 klargörs det att det är allas ansvar att uppmärksamma och hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd. Detta gäller all personal. Läraren skall stimulera, handleda och ge 
särskilt stöd till elever som har svårigheter. Läraren ska särskilt uppmärksamma elever i 
behov av särskilt stöd. Rektor har ansvaret för skolans resultat och ett särskilt ansvar för att 
undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 
den hjälp de behöver inom givna ramar. Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till 
den värdering av elevernas utveckling som lärare gör. Ändå är antalet elever som inte klarar 
de tre G ca 10 procent (Skolverket 2005). 
 
1.8 Individuella programmet 
 
Enligt Skolverkets pressmeddelande (20050818) är det många elever har stora svårigheter 
framför allt med engelska och kanske aldrig klarar betygskriterierna för betyget G i detta 
ämne. På det individuella programmet ges möjligheten att få del av utbildningen förlagd till 
arbetsplatsförlagd utbildning samtidigt som eleverna jobbar med att nå betyget G. I stort sett 
alla elever på IV har praktik flera dagar i veckan. Ofta längtar dessa elever efter ett arbete, där 
man får arbeta med kroppen och få sin utbildning som lärling, enligt intervjuer med lärare 
som arbetar på IV ( Igglund & Svensson 2005). 
 
Orsakerna till elevens ofullständiga betyg är flera. Som exempel kan nämnas bristfällig 
skolgång, språksvårigheter på grund av att eleven som invandrare har ett annat modersmål, 
begåvningshinder, skoltrötthet, missbruk och familjeproblem. Till detta ska också läggas 
relationsproblem. Enligt Skolverkets Rapport 202 (2001), som studerat relationerna mellan 
elever, lärare, föräldrar och skolledning, är förståelsen för varandra ibland direkt dålig. 
 

Bristen på förtroendefulla relationer mellan elever och skolans personal framstår som en väsentlig faktor i 
såväl fallstudierna kring elever i grundskolan som gymnasieskolan. Regelrätta konflikter mellan lärare 
och elever förefaller också vara en grund för svårigheter att nå målen och erhålla fullständiga betyg. 

           (a. a., s. 82). 
 

Om man som elev av någon anledning inte når behörighet för de nationella 
gymnasieprogrammen, är man hänvisad till IV. Ett IV-program ska först och främst förbereda 
eleven för studier på ett nationellt program eller för ett specialutformat program (PRIV). Med 
PRIV-modellen avses en programinriktning mot ett nationellt program. Eleverna följer det 
nationella programmet i gymnasieskolan samtidigt som de kompletterar sitt slutbetyg från 
grundskolan så att de kan bli fullt behöriga under gymnasietidens gång (IV-Gy2000). Det är 
dock oftast beroende på om det finns överskottsplatser på de nationella programmen om 
eleverna ska kunna erbjudas en PRIV-plats, enligt intervju med rektor på en av de skolor 
intervjuerna genomfördes. 
 
I Skolverkets rapport Den hägrande framtid (2000) klarlägger man att de behörighetsgivande 
ämnena är viktiga i hela grundskolan. Först i grundskolans senare år blir kraven en realitet. 
Stressen blir påtaglig för många elever. En del vuxna tycker att behörighetsreglerna är bra 
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som påtryckningsmedel enligt rapporten. Många tycker dock att konsekvenserna blir för stora 
för de elever som anstränger sig men ändå inte klarar målen. Övergången måste göras 
mjukare.  
Då de behörighetsgivande ämnena får en allt viktigare roll under senare delen av grundskolan, 
läggs i stort sett alla stödresurser här i år 8 och år 9. Tid tas även från andra ämnen för att nå 
G. Detta betyder att skolan riskerar bli en tråkig straffkommendering, där elevens 
problemämnen mals om och om igen och de roliga och för den svagpresterande eleven 
intressanta ämnena får allt mindre utrymme (a.a.). Rapporten påtalar att det är svårt att förstå 
hur dessa ungdomar ska känna sig som fullvärdiga människor med legitima behov av rörelse, 
lek glädje, känslor och lust. Nackdelarna att ha kvar behörighetsreglerna i nuvarande form 
överstiger vida fördelarna. Därför föreslår Skolverket att dessa ändras. Då detta hittills inte 
skett fortsätter elevernas kamp att nå de tre G som de behöver (a.a.).  
 
1.9 Kommunens uppföljningsansvar 
 
Större delen av varje årskull elever börjar på gymnasieskolan efter grundskolan men en del 
elever väljer att avbryta sina gymnasiala studier. En liten grupp börjar inte ens på 
gymnasieskolan. Kommunen har ett uppföljningsansvar för alla elever oavsett vilken väg de 
väljer. Speciellt för den grupp som hoppar av skolan är uppföljningsarbetet viktigt. I 
Skolverkets rapport Det kommunala uppföljningsansvaret - finns det? (2002) konstaterar man 
att olika kommuner tolkar bestämmelserna om uppföljningsansvaret olika. Ungdomarna 
behandlas därför olika beroende på var de bor. Enligt intervju med studievägledare nöjer sig 
vissa kommuner med att någon telefonledes samtalar med dessa ungdomar en gång per 
termin. Andra kommuner har inga rutiner alls vilket betyder att det inte finns någon överblick 
över vad ungdomarna gör. Vilket ansvar skolan respektive de sociala myndigheterna har, är 
inte klarlagt. Kommunerna har också helt olika rutiner och riktlinjer för vad man ska göra för 
att undvika att ungdomar ska avbryta sina studier. Därför finns risken att det finns 
ungdomsgrupper i många kommuner som hamnar “mellan stolarna”. Kommunens ansvar 
sträcker sig tills ungdomarna fyllt 20 år (Igglund och Svensson (2005). 
 
Det kommunala uppföljningsansvaret behandlades i proposition 2004/2005: 2, vilket lett till 
en förändring från andra halvåret 2005. Uppföljningsansvaret förtydligas för de elever som 
lämnar grundskolan utan att gå vidare till gymnasieskolan Från andra halvåret 2006 måste 
dessutom studier på individuellt program omfatta heltid.  
 
Skolverkets rapport 202 (2001) slår fast att det finns framförallt fyra faktorer, ur relationellt 
perspektiv, till att elever lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg: 
 

a. relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar 
b. hur arbetssätt anpassas till elevers förutsättningar och behov 
c. personalens förväntningar på eleverna och sättet att tydliggöra skolans mål 
d. kompetensutveckling av lärare. 

 
 
Bland de individrelaterade faktorerna är det främst elevernas sociala situation som är viktig. 
Detta gäller även de elever som har utländsk bakgrund, begränsad vistelsetid i Sverige samt 
bristfällig skolgång sedan tidigare. För elever med funktionshinder är det främst problem att 
lära på grund av funktionshindret. Det som skolan kan påverka är främst de förstnämnda 
orsakerna. Ett sätt att lyckas kan vara att se över klassrumssituationen, personalens kompetens 
och gruppsammansättningarna i skolan. Myndigheten för skolutvecklings rapport 3 (2005) 
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Elever som behöver stöd men får för lite ger stöd för denna tanke. Man kan genom att 
återknyta till de två ofta återkommande perspektiven på elever i svårigheter, det kategoriska, 
som tar sin utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk förståelsemodell eller det relationella, 
som utgår från en pedagogiskt formulerad tankemodell (Emanuelsson, I. Persson, B. & 
Rosenqvist, J. 2001) tolka utredningen som ett stöd för att betona relationellt perspektiv. Se 
Figur 2, s.26. Rapporten visar på att det finns risker att den som högljutt strider för sin rätt, får 
rätt till stöd på andras bekostnad. Detta kan ske beroende på att kunskapen om hur man kan 
arbeta med stöd i skolan inte lyfts fram, dels genom brister i kompetensutveckling för lärare 
och dels genom brist på granskning och dokumentation av hur man på den enskilda skolan 
arbetar med stöd (Myndigheten för skolutveckling 2005). 
 
1.10 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med vår studie är att klargöra hur en grupp elever ser på sin tid på IV och vilket mål de 
har med sina studier. Vi söker efter elevers upplevelser och beskrivningar av arbetet på IV. Vi 
vill främst fokusera på:  
 

• vilka skäl eleven anger till att han/hon börjat på IV 
• vilket mål eleven har med sin tid på IV 
• vilken betydelse eleven ger den praktiska delen i IV  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Under denna rubrik vill vi beskriva hur vi sökt litteratur och vilken litteratur vi använt. 
Hänvisningar i anvisad litteratur har ofta lett oss vidare till nya källor. Varje litteraturlista i 
använd litteratur utnyttjas för att söka vidare. Även temainriktad litteratursökning kring 
sökord har vi använt för att leta vidare efter läsvärd litteratur. I referenslistan redovisas enbart 
litteratur vi hänvisar till i vårt arbete, d.v.s. inte den litteratur som vi använt som bakgrund till 
vår studie enligt anvisningar i Bjerstedt (1997). Avslutningsvis presenteras i detta kapitel vår 
problemformulering. 
 
2.1 Litteratursökning 
 
I arbetet med att hitta relevant litteratur, övade vi oss i att söka i olika databaser. Resultatet 
blev magert, så vi anlitade experthjälp av Gunhild Seebass, bibliotekarie på Högskolans 
bibliotek i Kristianstad, och då hade vi större framgång. Vi började vår sökning i Libris där vi 
sökte på fritext Individuella programmet. Där fann vi 16 träffar, varav 4 var intressanta för 
oss. Vi provade också andra sökord som Gymnasieskolan och individuella programmet och 
Gymnasieskolan och avbrutit, vilket gav ytterligare några träffar. Några sorterades bort för att 
vi bedömde att de var för gamla. Sökningen fortsattes i databasen ERIC, (Education 
Resources Information Center), men den gav inget nytt. Skolverkets hemsida, 
www.skolverket.se, blev därefter föremål för granskning, där vi läste igenom Nya 
publikationer, Nyhetsbrev och Pressmeddelande och fick flera intressanta träffar. Även 
Myndigheten för skolutvecklings hemsida gav ny information, www.skolutveckling.se. Efter 
det att vi till sist sökt i Högskolans biblioteks Book-It på fritext Individuell* program* och 
fått ytterligare träffar, kände vi oss redo att starta litteraturgenomgången. 
 
För att förstå litteraturhänvisningar i exempelvis Henriksson (2004) eller Lang (2004), har vi 
använt grundläggande litteratur om filosofi, sociologi och pedagogik, exempelvis Gustavsson  
(2000), Giddens (2003) och Sandström (1991). Vi har också använt Nationalencyklopedin 
(1995) för begreppsförklaringar.       

 
2.2  Synpunkter på undervisningen på IV   
 
I vår tidigare studie, Igglund och Svensson (2005) intresserade vi oss för hur elever lyckas på 
IV. Vårt resultat tyder på att eleverna i allmänhet lyckas ganska bra men därmed är inte sagt 
att merparten genomför treårigt nationellt gymnasieprogram efter IV. Elevernas 
studieframgångar beror enligt lärarna på IV främst på: 
 

• Hög lärartäthet  
• Lärarna är engagerade och intresserade av elevernas skolgång och fritid 
• Eleverna bemöts med respekt 
• Små grupper där eleverna är sedda 
• Eleverna får ta ett eget ansvar för sin utbildning 
• IV koncentrerar sig på ett fåtal teoretiska ämnen 
• Undervisningen kompletteras med praktik flera dagar per vecka 
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Andra faktorer som påverkar studieresultatet är närvaroplikten och möjligheten att använda 
sig av varningar och avstängning. Visioner hos de intervjuade lärarna var ändrad kurs på hela 
den obligatoriska skolan och gymnasieskolan för att motverka utslagning vilket i 
förlängningen kan ses som ett hot mot demokratin. Önskemål om tidig hjälp i förskola och 
grundskola samt mindre klasser i grundskolan för att kunna individualisera undervisningen 
som på IV, fanns också. I denna studie kom dock endast personal på IV-programmet till tals. 
Därför beslöt vi att i denna studie låta eleverna tala för att försöka ta reda på anledningen till 
att de studerar på IV. 
 

Enligt en intervjustudie gjord av Persson och Underdal (2003) ansåg elever som gick på IV att 
de trivdes mycket bättre när de börjat där. IV har ett dåligt rykte bland elever på grundskolan 
och alldeles för många har en förutfattad mening om IV enligt Skolverkets rapport till 
regeringen Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan - en delrapport 
(2000b). Det dåliga ryktet om IV hade inte längre någon trovärdighet när de själva såg och 
kände att detta var ett program som passade dem. Eleverna fick generellt en bättre självbild 
och ökat självförtroende då det inte längre bara var teoretiska och abstrakta kunskaper som 
var viktiga. På IV såg eleverna en mening med sitt lärande och fick en helt annan relation till 
sina lärare som påverkade resultatet i skolan enligt Persson och Underdal (2003). Antalet 
elever per lärare spelade också in enligt de intervjuade. Eleverna fick den ro de behövde för 
att tillgodogöra sig undervisningen på IV. Växlingen mellan praktik och skolarbete gjorde 
också att motivationen ökade.  

 

2.3 Makt och motstånd i klassrummet 
 
Skolan försöker påverka elevers handlande på olika sätt mot ett visst mål, enligt Obäck 
(2002). Ibland blir det så som skolan vill, ibland inte. Eleverna handlar annorlunda helt enkelt. 
Utbildningspolitiken som förser skolan med olika syften når inte alltid fram därför att det sätt 
som skolan faktiskt fungerar på avviker från utbildningspolitikens anvisningar. En spänning 
uppstår mellan styrdokumentens anvisningar och praktiken i skolan, vilket kan tolkas som att 
läroplanen ibland kan anses som orealistisk. Därför har man i skolan även en ”dold läroplan” 
(Jackson 1968 ; Illich 1973).  De menar att i verkligheten tränas eleverna till stor del på helt 
andra saker än det de officiellt och enligt läroplanen ska lära sig. Elevernas bakgrund har då 
stor betydelse för hur de förhåller sig till den dolda läroplanen och i vilken mån de visar 
samförstånd eller motstånd. 
 
Läroplanen är ett styrdokument med mål och ideal om hur samhällsmedborgaren ska vara och 
läraren är den verkställande. Eleverna ska utbildas till självständiga och kritiskt reflekterande 
individer för att kunna bidra till produktionen inom arbetslivet. Skolan ska fylla många 
funktioner. Inom skolforskningen brukar fyra strukturella funktioner urskiljas: 
 

• En socialiserande, uppgiften att fostra eleverna till medborgare i ett 
demokratiskt samhälle. 

• En kvalificerande, uppgiften att ge eleverna utbildning för näringslivets 
behov. 

• En sorterande, uppgiften att via betygen förbereda eleverna för olika 
positioner i samhället. 

• Förvaring av grupper som inte är samhällsnyttiga (Liljeqvist, 1994, s.237) 
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De två första grupperna är officiella. De två sistnämnda är inofficiella. Pedagogen ska med 
hjälp av sin pedagogik gå in och omvandla eleverna på ett sådant sätt som läroplanen 
föreskriver. Skolan kan förstås som en institution som utövar makt. Eleverna kan samtycka 
till denna makt eller göra motstånd. Obäck (2002) har gjort klassrumsobservationer i 
individuella program, där hon fokuserat på makt och motstånd i klassrummet. Många elever 
väljer av olika anledningar motstånd.  Elever på IV har lätt för att känna ett utanförskap. De 
känner sig bortsorterade. De tror sig inte duga, vilket skapar motstånd. Elever med annan 
kulturell bakgrund har svårt med att läsa den ”dolda läroplanen”, vilket också skapar 
konflikter och motstånd. Genom att välja motstånd visar de att något är fel (a.a.). 
 
Respektlöshet hos lärare skapar motstånd. Obäck såg att så var fallet i hennes undersökning. 
Vidare ställdes det inte de krav på eleverna som både eleverna och lärarna egentligen 
önskade. Eleverna saknade inflytande över sin egen arbetssituation i skolan och de hade svårt 
att göra sina röster hörda. Skolans funktion blev till stor del förvaring – den minst formella 
funktionen skolan har. Därför skapades ytterligare motstånd.  Idag ligger makten hos lärarna. 
Enligt Obäck vore det intressant om makten flyttades till eleverna.  
 
 I intervjuerna gav eleverna uttryck för vad de tycker sig behöva i kommande arbetsliv. På kort 

sikt bra betyg för att på längre sikt kunna kvalificera sig på arbetsmarknaden. Väl ute i 
arbetslivet kommer eleverna att bli tagna i anspråk. I den framtida skolan däremot kanske det 
borde vara tvärtom, d v s att lärarna blir tagna i anspråk av eleverna. Då skulle 
klassrumssituationen förmodligen se annorlunda ut än vad den gör idag (Obäck, 2002, s.35) 

 
Alla elever ser dock inte det som en fördel att eleverna dikterar vad undervisningen ska 
innehålla och att ansvaret ligger på eleverna. De tolkar enligt Obäck detta som ointresse från 
lärarnas sida, vilket skapar en låt gå-mentalitet och en mindre lustfylld skola. 
 
2.4 Skillnader i måluppfyllelse beroende på skola, kön och bakgrund. 
 
Variationen i resultat mellan skolor har ökat och det finns tecken på att spridningen mellan 
elevernas mätbara resultat har ökat i vissa ämnen (Skolverket 2004) vilket ökar segregeringen. 
En studie om skillnader i måluppfyllelse mellan skolor visar att variationen mellan skolor 
ökat de senaste åren även mätt i betygsresultat. I ett internationellt perspektiv framstår dock 
Sverige fortfarande som ett land med mycket små skillnader mellan skolor. Utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv finns det ändå anledning att uppmärksamma den negativa utveckling 
som skett under senare år. Det finns påtagliga systematiska skillnader i resultat mellan flickor 
och pojkar, mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund och mellan elever som 
har respektive inte har högutbildade föräldrar, där de förstnämnda i respektive jämförelse har 
bättre resultat (Skolverket, 2004). En elev som går i en skola med en mycket hög 
genomsnittlig utbildningsnivå hos föräldrarna uppnår bättre resultat än om samma elev skulle 
gå i en skola där den genomsnittliga utbildningsnivån är mycket låg. En orsak kan vara att 
skolkamrater har en påverkan på resultatet. Resultatskillnaderna mellan elever med svensk 
respektive utländsk bakgrund minskar kraftigt om hänsyn tas till familjens sociala och 
ekonomiska ställning. Lägre resultat förklaras av utbildningsnivå, etablering på 
arbetsmarknaden och familjeförhållanden. (Skolverket 2004, Elever med utländsk bakgrund). 
För elever födda utomlands är det framför allt vistelsetiden i Sverige som avgör resultatet. 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004) Skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, till 
flickornas fördel, förekommer oavsett inom vilken grupp eller nivå jämförelser görs 
(Skolverket, 2006). Samtidigt finns det stora skillnader i pojkars och flickors intresse för olika 
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ämnen och inställning till studier. Flickor är generellt sett mer positiva till studier och verkar i 
större utsträckning än pojkar anstränga sig även om ämnet inte intresserar dem.  
 

Det finns skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elevers förhållningssätt och upplevelser av 
skolarbetet. De lågpresterande upplever framför allt lägre trivsel, att de inte får det stöd som de behöver 
och att de har lägre självtillit. I den grupp som har de allra bästa resultaten är det övervägande flickor. 
Men i den högpresterande gruppen skiljer sig inte attityder och livsinställning åt mellan pojkar och 
flickor. (Skolverket, 2006) 
 

Oavsett vad skillnaderna i måluppfyllelse beror på, finns risken att de skapar utanförskap och 
bidrar till en segregation i samhället. Vid seminarium, Högskolan i Kristianstad, (051122) 
gjordes en tankemässig koppling till demokratifrågan i internationellt perspektiv med 
anledning av det i Frankrike proklamerade undantagstillståndet efter bilbränder och 
gatustrider i franska förstäder. Oroligheterna kan till stor del förklaras med den segregation 
och det utanförskap som uppstått i de franska förstäderna, där det för övrigt varit oroligt 
länge. Många har väntat på den tändande gnistan, då de ungdomar som känner att de inte 
tillhör samhället gör revolt. Möjligheten att detta ska kunna hända i Sverige är uppenbar, då 
förhållandena även här kan skapa utanförskap och segregation (a.a.). Är detta nästa steg i 
samhällsutvecklingen, klasskamp på gatorna i de områden som upplevs vara mest segregerade 
i europeiska storstäder? I vår tidigare studie, Igglund och Svensson (2005) framförde en av de 
intervjuade lärarna uppfattningen att upplevd segregation och utanförskap är ett hot mot 
demokratin.  Att motverka segregation och utanförskap skulle i så fall kunna uppfattas som av  
stor vikt i skolans arbete för demokrati, menade han. 
 
2.5 Perspektiv och samhällssyn 
 
Teorier om utbildning och dess roll i samhället är en del i våra litteraturstudier. För att ha en 
bred bakgrund till hur synen på kunskap varierat över tid, valde vi att läsa Kunskapsfilosofi 
Tre kunskapsformer i historisk belysning (2000).  
 
Kunskap är enligt Platon (427-347 f Kr) sann berättigad tro. Aristoteles, Platons lärjunge, 
(384 – 322 f Kr) menade att hantverkaren använder annan kunskap än den som filosofen 
behöver när han funderar över tillvarons beskaffenhet, techne, knuten till tillverkning, 
skapande och framställning av materiella och andliga produkter. Det är praktisk- produktiv 
kunskap. Teoretisk- vetenskaplig kunskap utgår från sann, berättigad tro, den andra utgår från 
vad vi gör, våra handlingar. Det tänkande som uppmärksammat att kunskap utgår från 
handling, kallas pragmatism, pragma = handling. Platons tänkande har starkt dominerat 
västerländsk förståelse av kunskap. De två olika typerna av kunskap har länge setts som skilda 
från varandra. Den teoretiska kunskapen har setts som överordnad den praktiska. En central 
tanke när vi talar om praktisk- produktiv kunskap är att vårt handlande och vår förmåga till 
reflektion hänger ihop, vi tänker och vi gör på samma gång. Praktisk klokhet, fronesis, har 
politiska och etiska dimensioner. Grunden för resonemanget om tredelning av kunskapen är 
Aristoteles Den nichomakiska etiken. Platon menade att sann kunskap når vi med vår 
tankeförmåga. Sofisterna menade att sanning och kunskap var relativ. 
 
En organisk syn på världen hos Aristoteles efterträddes av en mekanisk. Ändamål och syfte 
med världen saknas enligt ett sådant synsätt. Här görs åtskillnad mellan olika former av 
kunskap, kvalitativ och kvantitativ. Rationalisten Descartes (1596-1650) sa ”Jag tänker, alltså 
är jag till”. Newton (1643-1727) ställdes mot Aristoteles i upplysningens tidevarv. Kant 
(1724-1804) var tidens filosof. Verifierbarhet krävs för vetenskaplighet för de logiska 
positivisterna. Observerbarhet är förutsättningen. Popper (1902-1994) menade att de 
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antaganden man gör måste kunna testas. Han menade att marxism och psykoanalys inte var 
vetenskaper. Einstein (1879-1955) var däremot en vetenskapsman enligt Popper. Wittgenstein 
(1889-1951) betraktar språket som ett redskap i vardagen i Filosofiska undersökningar 
(1953). Kunskapens objektivitet ifrågasätts. 
 
2.6 Lärande före utveckling eller tvärtom? 
 
Vygotskij (1934/2001) menade att lärande föregår utveckling, alltså att lärande påverkar barns 
utveckling genom att det föregår utveckling. I ett utvecklingsekologiskt perspektiv ses en 
ökande förmåga hos barnet att ändra sin bild av verkligheten som den högsta graden av 
utveckling (Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986). Denna uppfattning innebär att det 
önskvärda målet för barns utveckling är att de i sitt tänkande, lärande och handlande 
successivt strävar efter omsorg om människors väl och överlevnad. Andersson (1986) påpekar 
att tyngdpunkten i den utvecklingsekologiska definitionen av utveckling inte ligger i 
traditionella psykiska processer utan i deras innehåll, vad barnet uppfattar, önskar eller lär och 
hur detta psykologiska material förändras som en funktion av de miljöer barnet utsätts för och 
interagerar med. Deras utveckling till goda och nyttiga människor är beroende av vad de 
möter i sina närmiljöer och hur de upplever dem. Lärande och utveckling har både kognitiv 
och social- emotionell aspekt. Av tradition har man i skolan ofta sett dessa aspekter som två 
av varandra oberoende fenomen. En ensidig fokusering på den kognitiva aspekten, dvs. på 
traditionellt kunskapsinnehåll, kan innebära att barn alltför lite upplever förhållanden som är 
väsentliga för deras förutsättningar för helheten i deras lärande och utveckling till 
samhällsmedborgare. Den fronesiska kunskapen enligt Aristoteles tredelade kunskapssyn 
riskerar att skymmas av den teoretiska. 
 
Ett synsätt inom pedagogiken är neuropedagogik, utvecklad av den finländske pedagogen 
Bergström (1995) med syftet att visa hur en individ ska uppfostras för att hjärnans alla 
resurser ska utvecklas maximalt. Enligt neuropedagogiken domineras hjärnan av två krafter, 
hjärnstammens kaos och hjärnbarkens ordning. I dessa krafters möte, i det limbiska systemet, 
hjärnans jag, uppstår kreativiteten, förmågan till helhetssyn, urvalsförmåga och individuella 
värden. Enligt neuropedagogiken försummar den nutida västerländska pedagogiken den förra 
”hjärnan” och ger företräde för den senare. Bergström menar att endast ett balanserat 
samarbete mellan dem båda garanterar jagets fulla mognande och en maximering av hjärnans 
resurser. Enligt neuropedagogiken är dagens skola ett slutet system, där de inträdande barnens 
hjärnor slutar sin utveckling, vilket medför degradering av deras ”humana” hjärna. Den ger 
inget utrymme för kreativ förmåga eller för fria värderingar. Barnen uppfostras till 
”värdeinvalider” med mycken kunskap men med dålig förmåga att använda kunskapen för 
samhällets och helhetens väl. Verklig utveckling är möjlig enbart i ett ”öppet system” som 
tillåter inströmning av kaos och energi. Neuropedagogiken vill omforma skolan till ett sådant 
öppet system för att garantera att barnens hjärnor utvecklas och att deras resurser maximeras. 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996). 
 
2.7 Kunskapens syfte 
 
Lave och Wenger (1991) menar att skolproblem inte i första hand ska ses som pedagogiska 
problem. De problem som finns i skolans värld ska i stället relateras till hur vuxna människor 
reproducerar sig själva och hur nykomlingar i samhället kan finna sig tillrätta. Det hänger 
således främst på de relationer som kan upprättas mellan gamla och unga. Kunskapens ideala 
plats är alltså inte primärt skolans institutionaliserade värld utan en social och kulturell, 
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praktiskt arbetande gemenskap enligt Lave. Dewey (1916) menar att initiativet till 
läroprocessen måste finnas hos den som lär sig.  
 

En anledning till att den teoretiska kunskapen ensidigt premieras i skolväsendet är lärarnas egen 
begränsade utbildning som givit dem benägenheten att ensidigt prioritera den typen av kunskap. Men vad 
geometrin är för en person, är för en annan att ställa i ordning laboratorieutrustning eller för en tredje att 
komponera ett stycke musik och för en fjärde att göra affärer. (Dewey i Gustavsson, 2000, s. 147). 

 
Dewey (1916) vänder sig mot skolans slutenhet mot omvärlden. Alla former av utbildningar 
måste finna en lämplig avvägning mellan produkt och process. Utbildning ska leda till 
demokrati och frihet. Kunskapens syfte är för Dewey att fånga meningen med objekt och 
händelser. Att fånga meningen görs genom att visa att det är delar av något större helt. Endast 
genom att ställa in enskildheter i ett meningsfullt sammanhang kan världen framstå som 
betydelsefull, som möjlig att tolka och förklara, hävdar Dewey. Tänkandet och kunskapen ska 
ses som en metod varmed man kan lösa mänskliga problem. ”Den uppdelning som finns 
mellan det mentala och det fysiska som ligger i den västerländska kunskapstraditionen har lett 
till ett odemokratiskt samhälle”, menar Dewey.(a.a.) 
 

Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är utbildning det samma som att vara - den har inget mål 
bortom sig själv. Skolundervisningens värde kan avläsas av i vilken grad den skapar längtan efter 
kontinuerligt växande och erbjuder verktyg så att denna längtan kan tillfredsställas.  
(Dewey, 1916 s. 91)  
 

Gustavsson (2000) hävdar att utbildning har haft tre huvudsakliga funktioner: 
  

• Humanistisk funktion, före andra världskriget 
• Demokratisk funktion,. efter andra världskriget 
• Ekonomisk funktion från mitten av 1980-talet, ”investering i humankapital” 

 
2.8 Kulturell reproduktion 
 
Bourdieu (1986, 1988; Bourdieu & Passeron, 1977) använder begreppet kulturell 
reproduktion som handlar om hur skolan tillsammans med andra sociala institutioner bidrar 
till att vidmakthålla sociala och ekonomiska orättvisor över generationerna. 
 
Bernstein (1975) menar att barn med olika social bakgrund utvecklar olika språkliga koder, 
som längre fram kommer att påverka deras skolgång. Han talar om restricted code respektive 
elaborated code. Han menade att barn från lägre socialgrupper hanterar språket på ett sätt som 
inte stämmer överens med skolans språknormer. Barn med utvecklad språkkod får det lättare i 
skolan. 
 
Illich (1973) skrev om den dolda läroplanen. Han betonade sambandet mellan utbildningens 
utveckling och ekonomins krav på disciplin och hierarki. Han menade att skolan utformats för 
att tillhandahålla en förmyndarinriktad tillsyn. Skolan ska fördela människor mellan olika 
yrkesroller, lära ut viktiga värden samt se till att eleverna lär sig socialt accepterade 
färdigheter och kunskaper. Skolan har blivit en förmyndarorganisation. Den dolda läroplanen 
lär barnen att deras roll i livet är att veta sin plats och vara nöjd med den. Han förordade 
”pedagogiska strukturer”, ”kommunikativa nätverk” och utbildningscheckar för att få 
pedagogiska tjänster. Illichs idéer har aktualiserats genom den moderna 
kommunikationsteknologins utveckling.  
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Att starka samband mellan studier och hembakgrund föreligger, fann Murray (1994) i en 
studie. De elever som tidigt uppvisar stora kunskapsbrister och upplever misslyckande löper 
stor risk att utveckla skoltrötthet och missnöje med skolan. Studien visar också att många 
elever som slutfört en yrkesutbildning i gymnasieskolan haft samma problem. Skillnaden 
mellan dessa två grupper, att ha lyckats slutföra utbildningen respektive att ha hoppat av, 
beror till stor del på om eleven haft lyckan att växa upp i en positiv hemmiljö. 
 
Willis (1977/1991) studerade hur arbetarbarn får arbetarjobb. Han studerade en speciell grupp 
pojkar på en skola. Pojkarna kallade sig Grabbarna eller Gänget. Willis fann att de hade en 
tydlig och i stort sett riktig uppfattning om skolans maktsystem. Kunskapen använde de mot 
systemet. De hittade lärarnas svaga punkter, både ifråga om makt och personlighet. Gänget 
såg fram emot att få börja arbeta för att få en inkomst. De var helt ointresserade av karriär och 
skapade en slags motkultur på arbetet som de en gång gjort i skolan. 
 
Mac an Ghaill (1994) gjorde ca 25 år senare en studie i en annan engelsk stad. Övergången 
från ungdom till vuxen var betydligt mera fragmenterad än i Willis studie. Det fanns ingen 
tydlig väg från skola till arbete. Tiden efter skolan skulle, enligt eleverna, karaktäriseras av 
beroende av familjen, meningslösa AMS-kurser och osäker arbetsmarknad. Mac an Ghaill 
identifierade fyra elevgrupper, där ”machokillarna” var mest typiska arbetarklassföreträdare. 
Machokillarna uppfattades av skolledningen som den ”farligaste” gruppen av skolovilliga 
elever. Högstadiet handlade om 3 F, fighting, fucking och football. Skolan blev som gatan, 
närmast ett stridsområde. Forskaren menar att hans ”machokillar” genomgår en specifik 
manlighetskris. De utformade en ”omodern arbetarmanlighet”, som kretsade kring manuellt 
lönearbete, då varje trygg framtid i den typen av arbete försvunnit. 
 
2.9   Flickor och pojkar  
 
Flickor presterar genomsnittligen bättre än pojkar i låg- och mellanstadiet (Giddens 2003). 
Därefter förlorar flickor sitt försprång och är underrepresenterat kön vid vissa utbildningar 
och linjer. Som förklaring till detta har man pekat på att lärarna på låg- och mellanstadiet 
oftast är kvinnor och att ordning och konformitet skulle vara dominerande där och favorisera 
flickor. När andra faktorer belönas i högre årskurser, hamnar flickorna på efterkälken. 
Giddens (a.a.) menar att den empiriska grunden är tunn för sådana påståenden och att 
”lågpresterande pojkar” står i fokus för pedagogers och skolpolitikers intresse. I USA är det 
dubbelt så många pojkar som flickor som får någon form av specialpedagogisk insats och 
många fler pojkar slutar skolan direkt efter grundskolan. Inom högre utbildning börjar fler 
kvinnor än män på högskola och fler kvinnor tar grundläggande akademisk examen. Pojkar 
som presterar dåligt i skolan ses med stor oro eftersom sociala problem som kriminalitet, 
arbetslöshet, drogmissbruk och ensamföräldrar förknippas med detta. Allt färre arbetstillfällen 
finns för den som har minimal skolgång. Den växande servicesektorn domineras av kvinnor. 
Man har sökt förklaringar till skillnader i flickors och pojkars prestationer i skolan. En faktor 
är kvinnorörelsens betydelse för flickors och kvinnors självkänsla och den har givit positiva 
rollmodeller genom exempel på yrkeskvinnor och alternativ till hemmafrurollen. Lärare har 
också blivit medvetna om könsdiskriminering i utbildningssystemet och uppmuntrar flickor 
att intressera sig för andra yrkesvägar än de traditionellt kvinnliga. Vissa teorier som avser att 
förklara genusskillnader, poängterar skilda inlärningsstilar hos pojkar och flickor (Giddens, 
a.a.).  
 
Ett annat synsätt (Giddens, 2003) inriktar sig på pojkars ”grabbighet”, attityder och idéer som 
delas av många pojkar och som strider mot vad skola och inlärning står för. Skolan är inte 
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”cool”. Idéer om manlighet förändras i takt med att mäns dominans i samhället ifrågasätts. 
Det är fler män än kvinnor som är arbetslösa och rollen som familjeförsörjare urholkas. Själva 
arten av arbete förändras också. Om framtidsutsikterna är mörka, är skolan bara något 
meningslöst som innebär slöseri med tid. Giddens (2003) menar att vissa forskare ifrågasätter 
den uppmärksamhet och de resurser som riktas till lågpresterande pojkar. Pojkar har alltid i 
vissa avseenden presterat sämre i skolan, menar man. Den uppmärksamhet pojkar får, döljer 
orättvisor i utbildningssystemet. Enligt Giddens (a.a.) menar en del forskare att det snarare är 
klass och etnicitet som skapar orättvisor inom utbildning, mera än vad könstillhörighet gör. 
Det finns fortfarande en klassmässig och etniskt skev fördelning när det gäller att välja 
högstatusyrken. Arbetarklasspojkars dåliga skolprestationer har kanske mera med 
klasstillhörighet än med kön att göra. Till detta kommer reflektioner om intelligens och sättet 
att mäta den samt intelligens och samband med samhällsklass och skolprestation. Gardner 
(1993) pekar på vikten av att kunna hantera känslor och fungera tillsammans med andra som 
en betydelsefull framgångsfaktor i livet. 
 

Interpersonell intelligens är förmågan att förstå andra människor, vad som driver dem framåt, hur de 
arbetar, hur man kan samarbeta med dem. Framgångsrika säljare, politiker, lärare, läkare och religiösa 
ledare är med all sannolikhet personer som besitter en hög grad av interpersonell intelligens… 
Intrapersonell intelligens är en förmåga att bilda en riktig och verklighetstrogen bild av sig själv och att 
använda den för att fungera på ett bra sätt i livet. ( Gardner 1993, s.9) 

 
2.10 Utvecklingsekologiskt synsätt 
 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979, 1989) beskriver samspel med individ 
och omgivande faktorer  
 

• Makronivå, övergripande samhällsnivå som påverkar den enskilde, ex nationella 

styrdokument, gymnasieförordning, lagstiftning 
• Exonivå, relationer som indirekt påverkar den enskilde på längre avstånd, ex  

kommunala beslut 
• Mesonivå, relationer mellan olika närmiljöer, där den enskilde deltar och  

påverkas direkt, exempelvis mellan grundskolan och gymnasieskolans program 
• Mikronivå, relationer inom närmiljöer där den enskilde deltar och påverkas direkt, 

enskilds samspel med familj, kamrater och skola. 
 
Bronfenbrenner betonar särskilt betydelsen av barnets upplevelser av olika förhållanden i 
miljön för lärande och utveckling, framför allt barnets upplevelser av det samspel som uppstår 
i en närmiljö genom de aktiviteter, roller och relationer som en miljö erbjuder och som barnet 
blir delaktigt i. Andersson (1986) menar att det som skiljer utvecklingsekologin från 
exempelvis socialpsykologi, sociologi eller antropologi är att utvecklingsekologin sätter 
utvecklingen i ett sammanhang i fokus. Han pekar också på biologiska faktorer som en viktig 
del av utvecklingsförloppet.   
 
Barnets upplevelser är utgångspunkten för den utvecklingsekologiska modellen. Den består av 
fyra av varandra ömsesidigt beroende strukturer som utgör den ekologiska utvecklingsmiljön. 
Bronfenbrenner kallar dem mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 
 
Mikrosystemet är de mönster av aktiviteter, roller och relationer som barnet upplever i ett 
givet sammanhang, i hem, skola eller bland kamrater. Skolmiljön kan också ses som en 
övergripande struktur som är uppbyggd av olika mikrosystem med olika aktivitets, roll- och 
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relationsmönster. Upplevelsen av ett mikrosystem är unik för varje elev. I skolan agerar elever 
ofta olika under utåt sett lika förhållanden. Enligt Gunnarsson (1999) är elevers upplevelser 
av hur de klarar sina uppgifter i förhållande till kamrater, hur de upplever att kamrater och 
lärare ser på dem och hur de ser på sig själva i förhållande till sina kamrater centrala för 
elevers handlande och lärande i undervisningssituationer. 
 
Mesosystemet utgörs av den ömsesidiga relationen mellan de mikrosystem barnet ingår i. För 
skolan riktas främst intresset mot relationen mellan skolan och hemmet. Följande punkter är 
av betydelse för elevers utveckling: 
 

• Om man ser på ungefär samma sätt på skola och lärande i hem- och skolmiljö 
• Om det finns en relation mellan hem och skola baserad på ömsesidig respekt 
• Om det finns gemensamma mål med elevens lärande mellan hem och skola 
• Om eleven bemöts med respekt i hem och skola (Gunnarsson 1999, s.17) 

 
 
Faktorer utanför de mikrosystem som elever ingår i kan ha betydelse, exempelvis kommunala 
beslut om skolan eller föräldrarnas position i arbetslivet. Dessa faktorer kallar Bronfenbrenner 
exosystem i sin  utvecklingsekologiska modell.  
 
Den yttre strukturen  i modellen är makrosystemet, som är generella mönster av övergripande 
ideologiska, historiska och politiska värderingar som gör att förhållanden inom en kultur ter 
sig relativt likartade  i jämförelse med en annan kultur. Läroplan och styrning av skolan, den 
pedagogiska traditionen och synen på segregation är exempel på förhållanden inom 
makrosystemet som påverkar skolans verksamhet 
 
 
 
 
   
 
 
 Skolplan) 
 n
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. De statliga, kommunala, lokala och individuella
Bronfenbrenners ekologiska miljömodell. (Henriksson, 1
 
2.11 Normalitet och avvikelse 
 
Diskussion om normalitet och avvikelse sker huvudsa
normalitet, som en statistisk normalitet, som en kl
normalitet. Det finns dessutom olika sätt att se på vad
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anpassas. Enligt amerikanskt synsätt handlar det om att anpassa den enskilde till samhällets 
normer medan den skandinaviska traditionen snarare handlar om att samhället anpassas till 
den enskilde (Tideman, föreläsning 030901-030903 Högskolan i Halmstad). Statistisk 
normalitet handlar om att förändra levnadsvillkor till det allmängiltiga, genomsnittliga. Med 
detta synsätt handlar normaliseringsarbete om att förändra levnadsvillkor så att de framstår 
som likvärdiga övrig befolknings villkor. Normativ normalitet handlar om anpassning till ett 
samhällsideal. Klinisk normalitet, hos Tideman (2000) medicinsk eller individuell normalitet, 
innebär att individrelaterade insatser ska göra den enskilde mera ”normal”. 
 
Lang (2004) menar att det inte finns en klar innebörd i begrepp som normalitet och avvikelse. 
Det handlar om en normativ del, om hur något bör vara, kvaliteter som det avvikande inte har. 
Tøssebro (1996) använder begreppet normalisering, som går ut på att leva ett liv som andra 
samhällsmedborgare lever. Sandvin (1993) menar att det finns ett kulturellt 
normalitetsbegrepp om vad som anses vara acceptabelt, förväntat eller värdesatt. Tideman 
(2000) använder begreppet normativ normalitet för detta, det normala är värderingar som 
råder i ett samhälle vid en viss tidpunkt och normalisering eftersträvar det för det aktuella 
samhället önskvärda vid en viss tidpunkt. Sandvin  (a.a.) hävdar att   klinisk normalisering 
inriktas på den enskildes utveckling och  Lang (a.a.) jämför detta med det individuella eller 
medicinska normalitetsbegrepp som Tideman (a.a.) använder. 
 
Vilken betydelse har definitionen eller beskrivningen av normalitet och avvikelse när det 
gäller pedagogik? Goffman (1963) menar att stigmatisering kan ske i alla aktiviteter eller 
handlingar.  
 
Enligt Foucault (1986) skiftar normen för det som anses vara normalt under olika tider och 
mellan olika samhällsstrukturer. De som anser sig vara normala definierar vad som anses vara 
normalt. Det medför att de sätter gränser för vad som betraktas som avvikande. 
Oliver och Barnes (1998) diskuterar hur samhällets policy ofta är kumulativ, utanförskap på 
ett område leder ofta till utanförskap på andra samhällsområden. 
 
Den officiella introduktionen av inklusionsbegreppet finns i den så kallade 
Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) och grundas på tanken om utbildning för alla med 
betoning på förbehållslöst deltagande.  
 
Haug (1998) använder begreppen segregerande respektive inkluderande integrering. De två 
begreppen representerar ytterpunkter på en tänkt skala mellan kompensatoriska lösningar och 
en gemensam undervisningssituation. Argumentationen för en inkluderande integrering 
handlar om social rättvisa, allas rätt att delta utifrån kollektiva demokratiska värden. Enligt 
läroplanen Lpo94 (SKOLFS 1994:1) är skolan till för alla barn. Tanken är att skolan är till för 
alla och att ingen får stötas ut eller segregeras på grund av att inte anses vara som andra. Man 
vill ge alla tillfälle att umgås med varandra och lära sig respektera och förstå dem som är 
annorlunda, en demokratisk grundvärdering. Haug (1998) beskriver att ett glapp mellan teori 
och praktik föreligger och den upplevelsen delar många yrkesverksamma i skolan. Hur ska 
man som lärare klara att ge de elever som behöver extra stöd sin uppmärksamhet och 
samtidigt ägna sig åt de studiemotiverade eleverna? Barn och ungdomar visar på olika sätt att 
de mår dåligt, genom att inte komma eller genom att inte lära sig det av pedagogen 
förväntade. Elever protesterar handgripligt, andra uppvisar  psykosomatiska reaktioner. Enligt 
Haug(1998) beror det på att eleverna har fått en undervisning som de inte har varit i stånd att 
tillgodogöra sig. Man bör istället fråga sig vad det är i skolan som har hindrat dessa enskilda 
elever att få ett utbyte av sin skolgång. Att vara kreativ och nyfiken, att fråga och granska, att 
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vara kritisk och inte godta alla svar med detsamma kan lätt tolkas som oro, bristande intresse 
och beteendeproblem. 
 
 En inkluderande integrering når man genom att ha ett relationellt perspektiv, där man ser 
eleven i svårigheter, inte med svårigheter. Undervisningen differentieras i klassen så att alla 
elever kan ta till sig undervisningen efter sin förmåga. Alla i omgivningen bär ansvar för att 
eleven ska lyckas i den vanliga, ordinära miljön eleven befinner sig i. Man ser till samspelet 
mellan elev och miljö.  
  
 

Den variant av integrering som förverkligats av gymnasiereformen är den segregerande. Tillskapandet av 
det individuella programmet är ett tydligt exempel på den kompensatoriska lösningen. Värdegrunden är 
den individuella effekten och prestationen” (Hultqvist, 2001, s. 19)   

 
 
                                                   Relationellt perspektiv                         Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningsorienterad 

Uppfattning om 
specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp 
direktrelaterad till elevens 
uppvisade svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elev i svårigheter. Svårigheter 
i mötet med olika företeelser i 
utbildningsmiljön 

Elev med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 
 

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 2. Två perspektiv (Källa: Persson, 1998, s.31.) 
 
Elevers lärande och utveckling är beroende av deras totala omgivning, av den verklighet de 
lever i. Bronfenbrenner (1979; Andersson, 1986) har i sin utvecklingsekologiska teori givit 
struktur åt ett sammanhang för barns lärande och utveckling. Liksom Piaget (1972) och 
Vygotskij (1934/2001) betonar Bronfenbrenner att barn konstruerar sin egen verklighet i 
samspel med miljön. Han betraktar hela det sammanhang barnet lever i.  
 
Bronfenbrenner lägger 1999 till nya delar i sin utvecklingsekologiska modell till en 
bioekologisk modell, där proximala processer mellan individ och miljö finns. Med proximala 
processer avses fritt efter NE (1995) något som ligger inom räckhåll. Kvaliteten i dessa 
processer handlar om att utveckling sker genom ökande och ömsesidiga samspelsprocesser 
mellan en individ och omgivningen. Kvaliteten i en sådan relation påverkar dess 
regelbundenhet och av hur utsträckt den är i tid. 
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2.12 Elever med skolproblem 
 
Andersson (1996) har gjort femton lärarintervjuer för att få ett underlag för diskussion och 
som komplement till sin egen erfarenhet som skolpsykolog. Lärarna kommer från olika 
skolformer och inkluderar speciallärare. Hon har ställt nio frågor om vilka elever lärarna 
upplever som svåra att undervisa i klassrummet och vilka elever de tänker på när de hör 
begreppet ”elever med skolproblem”. Svaren har kategoriserats i: 
 

• Elever med psykiska eller fysiska problem 
• Elever med sociala problem 
• Elever med pedagogiska problem 
• Elever från svåra hemförhållanden 
• Elever från andra sociala eller kulturella hemmiljöer 
• Våldsamma elever 
• Socialt omogna elever 
• Skoltrötta elever ( Andersson, 1996, s.80) 

 
Alla dessa barn riskerar enligt lärarnas svar att få skolproblem. I de lägre årskurserna upplever 
lärarna mest problem med socialt omogna elever och elever från svåra uppväxtförhållanden. I 
de högre årskurserna handlar det främst om elever med sociala problem och skoltrötta elever. 
Det finns en tendens att kvinnliga lärare upplever störst problem med utagerande pojkar 
medan manliga lärare upplever utagerande flickor som mest problematiska. Andersson tar upp 
att problemet ofta samtidigt behöver bearbetas på flera nivåer, direkt med eleven, med 
klassen, familjen, berörda lärare och dessutom på en mera övergripande nivå genom att 
granska skolans organisation, elevvård eller myndighetspersoner, släkt och vänner. Hon 
ställer frågan om vems det upplevda problemet är, hur normalitetsbegreppet ser ut och vilket 
stöd läraren behöver för att kunna arbeta. Att föräldrar tar ansvar för att eleven kommer till 
skolan, att eleven kommer i tid, har med sig rätt saker, är vaken på lektionerna, har ätit 
frukost, är aktsam om material och visar hänsyn och respekt mot klasskamrater och lärare, är 
en förutsättning för att läraren ska kunna ta ansvar för sin del av problemlösningen. Hon 
framhåller vidare att läraren behöver allt stöd som finns att få, både i och utanför skolan, 
exempelvis stöd från föräldrar, kollegor, skolledning, elevvården på skolan, handledning, en 
bra arbetsmiljö men även fortbildning, goda personliga egenskaper och stöd från allmänheten 
(a.a.). 
 
2.13 Teorier om lärande 
 
Säljö (2000) skriver att det är svårt, förmodligen omöjligt att definiera vad som menas med att 
lära. Olika teoretiska uppfattningar och olika pedagogiska och psykologiska teorier har vitt 
skilda uppfattningar om hur lärande ska uppfattas, hur man ska undervisa och förmedla 
kunskaper. Tvärkulturella studier visar också på intressanta skillnader mellan hur lärande och 
dess förutsättningar uppfattas i olika länder och kulturer. Stevenson och Stigler (1992) har 
gjort jämförande studier mellan Japan och USA: Skillnader i uppfattningar av lärande verkar 
spela en avgörande roll för barnens agerande i skolan liksom för deras framgång. I USA finns 
en uppfattning om barns förmåga som innebär att deras studieframgång huvudsakligen ses 
som bestämd av givna begåvningsmässiga förutsättningar, närmast av biologisk natur. Barn 
antas ha olika begåvning och med det olika möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper. 
Föreställningen om sådana individuella skillnader i begåvning och förmåga att lära är en del i 
ett grundläggande amerikanskt kulturellt antagande. I Japan dominerar föreställningen att alla 
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kan lära som utgångspunkt. Individuella skillnader i begåvning ges inte alls samma betydelse. 
Grundantagandet är att alla kan nå målet med undervisningen. Om någon misslyckas, riktas 
uppmärksamheten mot vad barnet, föräldrarna, läraren, skolan och andra kan göra för att 
målet ska nås. Skolframgång och studieresultat ses som resultat av allas gjorda 
ansträngningar. Amerikanska barn blir mer benägna att se på sina egna studieresultat som 
kopplade till begåvning medan japanska barn inte gör samma tydliga koppling (a.a.).  
 
Våra uppfattningar styrs i hög grad av språkliga bilder (Säljö, 2000). Vi tänker på lärande som 
en medveten process. Till vardags talar vi om inlärning, inhämta kunskaper. Prefixet in 
signalerar att kunskap är något som hämtats utifrån och förs in i människor. Lärandets 
problem uppfattas just som en fråga om att med hjälp av pedagogiska metoder undanröja 
problem med att få in kunskapen i huvudet på den mer eller mindre motsträvige mottagaren. 
 
 Vårt sätt att tänka kring detta spelar enligt Säljö en helt avgörande roll för hur vi ser på 
undervisning/lärande. Vårt sätt att möblera klassrum speglar detta antagande: läraren överför 
information till elever som tar emot den. Kommunikationen är enkelriktad och lärande en 
passiv konsumtion av vad som presenteras. Metodik skiljs från innehåll. Detta sätt att se på 
lärande är en del av överföringsmetaforen. En sändare skickar genom exempelvis språk eller 
bild ett budskap till mottagaren som ska ta emot och lagra budskapet i sitt förråd för senare 
bruk. ”Denna historiskt så dominanta bild av lärande är en del av skolans och den 
institutionaliserade undervisningens problem snarare än lösning” (Säljö, 2000, s.26). När 
Säljö diskuterar hur kunskap bevaras, återskapas och förnyas i samhället, menar han att man i 
första hand tänker på skola men han anser att samtal med kamrater och familj exempelvis är 
väl så viktiga miljöer för kunskapsförmedling som skolan. Han tar som exempel kunskap om 
att laga en bilmotor eller att bruka jorden.  
 
Dysthe (Red, 2003) engagerar sig som erfaren pedagog i tankar om lärandet i samspel med 
andra. Hon menar att skolan har potential både för att vara kulturbärande och för att skapa en 
kultur som tolererar och värdesätter olikhet. Hon vill i sin bok Sambandet mellan dialog, 
samspel och lärande ge djupare insikt och förståelse för samspelsprocesser som främjar 
lärande. Illeris (2001) skiljer mellan fyra betydelser av ordet lärande i dagligt tal: 
 

1. Lärande är det som lärs 
2. Mentala läroprocesser hos individen 
3. Yttre samspelsprocesser som förutsättning för de inre 
4. Ungefär detsamma som undervisning (Illeris, 2000,s.14-15) 

 
Dewey (1859- 1952), Mead (1863-1931) och Vygotskij (1896-1934) är enligt Dysthe de tre 
ledande teoretikerna. Alla bygger på den grundläggande uppfattningen att det är den sociala 
gruppen som individen är en del av som är själva utgångspunkten för lärande. Dysthe har ett 
sociokulturellt perspektiv, liksom Säljö. Definition av begreppet ”sociokulturellt” saknas i 
Nationalencyklopedin (1995) och i Pedagogisk Uppslagsbok (1996). Enligt Dysthe har 
samspel tre aspekter, en handlingsaspekt, som mest intresserade Dewey, en relationsaspekt 
som intresserade Mead och den verbala aspekten som intresserade Vygotskij. Det är genom 
att lyssna, läsa, skriva och tala som det mesta lärandet sker. Från ett sociokulturellt perspektiv 
är språk och kommunikation själva förbindelseledet mellan individuella tankeprocesser och 
sociala läroaktiviteter. Därför menar Dysthe (Red, 2003) att det är viktigt att studera språklig 
kommunikation i inlärningssituationerna. 
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Kärnan i Meads teori om socialt lärande enligt Dysthe är att se ur andras perspektiv. Dewey 
och Meads utgångspunkt är den sociala gruppen där individen ingår. Alla tre, Dewey, Mead 
och Vygotskij, har skrivit om lekens betydelse, något som ofta bortses ifrån när fokus ligger 
enbart på kognitiv utveckling. Vygotskij använder begreppet ”zon för möjlig utveckling”, att 
se eleven som den eleven kan bli, inte bara vad eleven är. 
 
Hundeides artikel ”Det intersubjektiva rummet- en teoretisk genomgång av klassrummets 
dolda styrningar av lärandet” utgår från Vygotskijs begrepp ”zon för möjlig utveckling” även 
kallad ” den närmaste utvecklingszonen” (Dysthe, (red.) 2003). Hundeide använder begreppet 
som ett positivt alternativ till den diagnosticeringskultur som finns inom skolan. Att definiera 
ungdomar utifrån vad de saknar leder till en självuppfattning hos eleven och en inställning hos 
läraren som hindrar utveckling och lärande. Hundeide menar att: 

                  
                  Lärande är något mycket mera än att lära sig ämnesstoff, det är i lika hög grad att lära sig sätt att samtala 

och umgås på sätt som är acceptabla i skolan. (Hundeide i Dysthe (red.), 2003, s.19). 
 
Han anser att dessa saker är så ihopflätade med varandra att misslyckande i skolan lika gärna 
kan bero på att eleven inte behärskar samspelet, det sociala språket och de förväntade koderna 
och rollerna som på otillräcklig förmåga i gängse mening. Han ställer också frågan om det är 
socialiseringen av ämneskunskapen som är problemet för många elever som misslyckas.  
Detta överensstämmer med Anderssons (1996) tankar om föräldrarnas ansvar för vissa 
uppgifter i hemmet för att lärare ska kunna ta ansvar för sina uppgifter i skolan. 
 
Dysthe (2003) menar att lärande har med relationer att göra. Hon har varit lärare i många år 
men först på senare tid förstått att använda sina erfarenheter av lärande och läromiljö. För 
henne blev sociokulturell teori ett sätt att sätta ord på vad hon insett i sitt praktiska arbete och 
en ny öppning för att tänka vidare på lärande. Hon beskriver sociokulturella perspektiv som 
en kombination av pragmatisk tradition hos Dewey och Mead och kulturhistorisk tradition hos 
Vygotskij, Luria och Leontjev. Dewey menade att kunskap skapas genom aktivitet och att 
situationen är betydelsefull. Dewey (1916/1999, 1938/1962) betonar alltid handling som en 
betydelsefull aspekt av lärandet.  
 
Kulturpsykologi är ett mångdisciplinärt fält som arbetar med vad kultur och kontext betyder 
för mentala processer. Sociokulturellt perspektiv framstår först under de senaste femton åren 
som en riktning inom psykologisk och pedagogisk forskning. Dysthe (2003) beskriver 
inlärningsteorier ur tre perspektiv: behaviorism som förändring i elevens yttre beteende, 
kognitivism betonar de inre processerna i elevens lärande och sociokulturell teori ser på 
lärande som deltagande i social praktik. Behaviorism utgår från en empirisk kunskapssyn, 
kunskap är objektivt given och bygger på erfarenhet. Från 1970-talet har kognitiva teorier 
med rötter i Descartes (1596-1650) och Piaget (1896-1987) dominerat. Den enskilda 
människans förmåga att förstå och att skapa begrepp uppfattas som grund för kunskap. Dewey 
och Mead ansåg att kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet, där grupper samverkar i 
kulturell gemenskap. Kunskap är invävd i en historisk och kulturell kontext. Kontext betyder 
enligt Pedagogisk Uppslagsbok (1996) sammanhang. Enligt behavioristisk teori är kunskap 
objektiv och kvantitativ. Lärande sker, menar man, genom att lägga ihop små bitar av 
kunskap, inlärning måste organiseras i turordning och bygga på steg. Man måste testa ofta för 
att behärska stoffet innan man går vidare. Motivationen är något yttre. Detta sätt att organisera 
lärande känner många igen från sin skoltid.  
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I kognitiv inlärningsteori är lärande en aktiv konstruktionsprocess ( Dysthe, (red.) 2003). Det 
finns tre inriktningar; gestaltpsykologi, Piaget-traditionen som påverkade den svenska 
förskolans pedagogik starkt samt symbolisk informationsbehandling, som betonar datorn som 
en modell av den mänskliga hjärnan. Läroplanstänkandet har påverkats av kognitiva 
perspektiv sedan 1970-talet. Kritiken har inriktat sig på elevcentrering och fokusering på 
lärandets mentala sida. Lärogemenskap har på senare tid blivit mera intressant för forskare 
(Dyste, (red.) 2003). Williams m fl (2000) har gjort en forskningsöversikt om samspelets 
betydelse för lärandet, Barns samlärande.               
 
Studier av vad som är specifikt för skickliga lärare visar att det är intensiv interaktion, snabb 
återkoppling, personlig och situationsanpassad vägledning, uppmuntran samt strävan att få 
den lärande att förklara, reflektera och föreslå lösningar i stället för att presentera svar och 
korrigera fel enligt Salomon & Perkins (1999, s. 7).      
 
2.14 En skola för alla? 
 
Dagens samhälle är annorlunda än gårdagens. Dagens skola har kvar mycket av den struktur 
som byggdes upp för länge sedan och denna struktur har visat sig mycket motståndskraftig 
mot förändringar. Idag har vi en skola som omfattar i stort sett alla barn mellan 6 och 19 år. 
Flertalet elever gick i gårdagens skola inte vidare till studier efter folkskolan. Men en 
socioekonomisk elit valde frivilligt att läsa vidare. I praktiken tvingas alla att söka in på 
gymnasieskolan idag eftersom arbetslöshet är alternativet (Andersson i förord till Gunnarsson, 
1999, s.5). Dessa ändrade omständigheter ställer nya krav på dagens skola, (a.a.). Eleverna 
borde ha fått en skola för alla men ungefär en tredjedel av dem som går i skolår 7-9 får inte 
den önskvärda kontakten med skolan. Skolan känns för dessa ungdomar meningslös, trist och 
alltför teoretisk. Kamratkontakten i skolan gör att man står ut (a.a.). Det är om dessa 
ungdomar som inte har någon bra strategi för att protestera mot den situation de befinner sig i 
Gunnarsson (1999) skrivit. Han fokuserar på två frågor. Varför fungerar inte skolgång i vanlig 
skolmiljö och varför fungerar det bättre på skoldaghem? 
 
Diskussioner förekommer enligt Lundberg Bergstedt (2002) inom både politikerkretsar och 
bland mediadebattörer, både för och emot, att skapa en skola för alla. Särskolans vara eller 
inte vara har utretts. Individuella programmets framtid som gymnasieprogram har även 
diskuterats.  Elever med olika begåvning, olika funktionshinder och olika intressen ska vara 
integrerade i en och samma skola.  
 

Inclusionsidén är inriktad på att skapa en skola där alla elever, även de med svåra funktionshinder, ska 
finnas i samma skola. Ambitionen är att göra skolan till en så dynamisk miljö att den blir optimal för alla 
barn och ungdomar. Synsättet, som präglar skolans styrdokument i början av 2000-talet, innebär att det är 
skolan som ska förändras så att den passar alla elever, inte att eleverna ska anpassas till skolan. För att 
förverkliga inclusionsidén krävs rätt organisation, tillräckligt med personal och mångdisciplinär 
kompetens som klarar barns skiftande behov i större utsträckning än vad skolan gör idag. Annars är risken 
stor att inclusion blir retorik och symbolik som inte har något avtryck i en förändrad värld (Sktric 1995 i 
Tideman/Rosenqvist m. fl. 2004, s.17) 

 
Sandén (2000) finner i sin avhandling om skoldaghem för elever i behov av särskilt stöd att 
det inte alltid är motiverat och pedagogiskt riktigt att alla elever ska vara integrerade i samma 
skola. En skola för alla behöver flera skolmodeller för att lyckas. Den höga lärartätheten med 
specialpedagogisk kompetens i de små grupperna har en stor betydelse för elevernas 
utveckling. Hon förordar att skoldaghemsverksamheten byggs ut. Hennes resultat visar att 
denna skolform kan bidra till en positiv utveckling hos en del elever i behov av särskilt stöd. 
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 Vanliga skolors lärare har, med tanke på sina uppdrag att fostra och undervisa stora elevgrupper 
  ingen möjlighet att använda samma förhållningssätt, pedagogik och metodik som    
  skoldaghemslärarna…Detta gör skoldaghem till en värdefull undervisningsform. (a. a. s.19) 
 

Gunnarssons (1995) En annorlunda skolverklighet finns i en kortare och populariserad 
variant, Lärandets ekologi (1999). Gunnarsson skildrar en grupp elever på skoldaghem för 
högstadieelever. I boken analyseras elevers, lärares och föräldrars upplevelser av skolmiljön. 
Författaren ser skola dels som socialt system, dels som lärandeprocess. Ett rättvist socialt 
system bygger på en ordning som utgår från idén om rättvisa. I en rättvis lärandeprocess  
skapas ordning genom  
 
 

• Ett pedagogiskt ledarskap som utövas genom inflytande 
• En värdegrund som utgår från begrepp som demokrati, rättvisa och lika värde 
• Ett personligt ansvarstagande (Gunnarsson, 1999, s.99) 

 
 
Gunnarsson menar att detta är beroende av yttre kontroll och inre frihet. De vuxna har ansvar 
för att skapa rättvisa, jämlika och demokratiska förhållanden för elever. I den inre friheten 
förverkligas rättvisa, inflytande och ansvar för elever.  
 
Med stöd av tidigare studier (Igglund & Svensson, 2005), menar vi att IV-programmet i flera 
avseenden har samma positiva effekt hos vissa elever som skoldaghemsverksamheten har 
enligt Sandén (2000) och Gunnarsson (1995). 
 
Henriksson (1999) menar också att det inte är möjligt att alla elever kan finna arbetsro och 
glädje och hitta sin plats på ett nationellt program. En del elever behöver IV. Att utöka antalet 
elever på nationella programmet med elever som önskar nå en yrkesutbildning utan 
högskolebehörighet i de teoretiska ämnena, vore fullt möjligt enligt henne. Hon har studerat 
elever som kommer till IV från de nationella programmen. Hennes studie (Henriksson 1998) 
pekar på att anledningen till att dessa elever går på IV i första hand är felval och/eller 
skoltrötthet. Få elever motiverar sina studier på IV med bristande förkunskaper. Om detta är 
generaliseringsbart i hela landet, skulle det tala för att det inte är vad eleven har med sig från 
grundskolan som är den avgörande faktorn till avhopp. I förlängningen skulle det i så fall 
kunna betyda att elever som väljer rätt och inte är skoltrötta trots t.ex. icke godkänt i engelska, 
skulle klara gymnasieskolans yrkesinriktade program.  
 
2.15  Rimliga krav? 
 
Enligt Henriksson (1999) är det odiskutabelt så att läroplanen (Lpf 94 och Lpo 94) betonar 
den teoretiska bildningen. Kravet att alla elever ska uppnå grundläggande högskolekompetens 
finns, oavsett vilka förmågor de kan eller vill utveckla. Henriksson har studerat IV och dess 
elever. Hon har velat utröna varför elever lämnar nationella program och börjar på IV. Hon 
har också följt upp vad det blivit av eleverna fyra år efter de var inskrivna på IV. Därför 
hävdar hon att mot bakgrund av mål och riktlinjer som uttrycks i Lpf 94 (1994) och resultatet 
i hennes studie vore det mest rimliga att eleverna finge möjlighet att själva välja om eller när 
de vill uppnå behörighet till högskola. Det skulle också harmoniera med tesen om det 
livslånga lärandet. Möjligheten borde finnas att nå en yrkesutbildning inom gymnasieskolan 
utan att få högskolebehörighet i de teoretiska ämnena. 
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Skolverket (SOU 1992:94) intar ett psykologiskt perspektiv. Man menar att: 
 
 

 Människan bildar och äger utbildning, erfar och äger erfarenhet, erfar och äger kunskap, 
 skapar och producerar värden … Föreställningen att förmågorna skulle finnas nedlagda 
 redan från början går stick i stäv med övertygelsen att människan är en varelse som bildar sig 
 (a. a., s.14f.) 

 
Då den teoretiska bildningen på bekostnad av den praktiska dominerar på alla program får det 
till följd att en del elever lämnar de nationella yrkesförberedande programmen. Henrikssons 
studie visar att de elever som lämnar gymnasieskolan till förmån för IV har minst antal som 
når gymnasieexamen t.o.m. mindre antal än de som gått på IV direkt efter grundskolan och 
som sedan sökt till nationella program. Dessa elever som lämnar skolan endast med 
grundskolebetyg är de som har den klart högsta arbetslösheten i Norden (OECD, 1997).  

2.16 Skola – yrkespraktik - arbete 
 
Övergången från utbildning till arbetsliv är en viktig period i de flesta ungdomars liv. Detta 
gäller i allra högsta grad elever som går på IV. De känner ofta ett behov att snabbt komma ut i 
arbetslivet. Gymnasieslutbetyg och högskolebehörighet har mindre betydelse. Ett mycket 
intressant projekt kallat ”Second Chance Schools” genomfördes på Marielundsgymnasiet med 
början 1999. I en utvärdering gjord av Flygare (2000) belyses praktikens betydelse i 
utbildningen. Bakgrunden till projektet var att hundratusentals ungdomar inom EU stod (och 
står) utan tillgång till arbete och även till utbildning. Grundtanken med ”Second Chance 
Schools” är att bekämpa utslagning genom utbildning sammanflätat med yrkespraktik knutet 
direkt till ett visst företag eller organisation. Anledningen att projektet startade på 
Marielundsgymnasiet i Norrköping var att kommunen drabbats av nedskärningar med kraftigt 
ökande arbetslöshet som följd. Norrköping hade även under 1990-talet tagit emot ett stort 
antal flyktingar och invandrare. Skolan ansvarade då för kommunens samlade IV-program 
och hade den kompetens som är nödvändig för att arbeta med ungdomar som av olika 
anledningar inte gick på det nationella programmet. Man hade också ett bra och fungerande 
samarbete med socialtjänsten. 
Arbetet gick ut på att elever skulle få söka till denna utbildning. Kriterier som att ha en egen 
drivfjäder att vilja förändra sin situation ingick i urvalsprincipen. Att kunna klara enkla saker 
som att hålla tider, sköta sig i allmänhet och hålla överenskommelser var också meriterande. 
De elever som blev utvalda fick en lärare som ansvarade för undervisningen i skolan ca två 
dagar/vecka. Eleven fick också en arvoderad mentor som skulle utbilda eleven på en 
arbetsplats ca tre dagar i veckan. Eleven, läraren och mentorn bildade ett ”team” som 
tillsammans ansvarade för utbildningen. Detta sätt att ge elever en ”nystart” i livet visade sig 
ha många fördelar. Flygare (2000) kom fram till att följande punkter starkt bidrog till 
framgången: 

 
• Eleven får utveckla sin sociala kompetens. Att umgås och arbeta tillsammans med 

vuxna utvecklar eleven. 
• Eleven känner sig utvald p.g.a. sina positiva sidor vilket inte hört till deras 

skolgång tidigare. 
• Eleven har fått något att ”förlora”, alltså är det värt att kämpa lite extra. 
• I samarbetet med engagerade lärare och mentorer skapas självförtroende och 

motivation som i sin tur skapar ännu större förutsättningar för framgång. 
• Eleven hittar ett ”realistiskt” lärande som främjar motivationen. 
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• Eleven kan få uppskattning för andra kunskaper och personligheter i arbetslivet 
som inte uppmärksammas i skolan. 

• Eleven får en yrkesutbildning som i något fall direkt resulterar i en anställning.  
(Flygare, 2000) 

Projektet har tillfört kunskap och erfarenhet angående ovanstående punkter som kan vara 
till gagn för alla som arbetar inom IV (a.a., 2000). 

 
 
 
 
2.17 Problemprecisering 
 
Utifrån syftet vill vi med denna studie 
 

• undersöka vad vilka skäl eleven anger att han/hon börjat på IV, 
 

• undersöka vilket som är elevens huvudsakliga mål med studierna på IV, samt 
 

• undersöka vilken betydelse eleven ger den praktiska delen på IV 
 
3 Metod och genomförande 
 
Inledningsvis beskriver vi här vilken metod vi valt för att göra studien. Därefter beskrivs 
urvalsmetod och genomförande. Avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden vi gjort från 
det att vi hämtat olika former av tillstånd för att genomföra studien till hur studien  slutligen 
kommer att presenteras.  
 
May (2001) diskuterar olika perspektiv på samhällsforskning. Under rubriken 
samhällsvetenskapliga metoder, tar han upp officiell statistik och dokumentforskning, vilket 
föreliggande studie använder sig av som bakgrundsmaterial. För att vi bättre ska förstå 
statistikens grunder, har vi använt Körner och Wahlgren (2002). Den statistik som SCB 
sammanställt ligger till grund för Skolverkets kvantitativa uppgifter, som är vad man 
använder sig av för att få uppgifter om situationen i grundskolan och gymnasieskolan 
nationellt. Statistiska uppgifter på kommunnivå är intressanta men vår studies uppläggning 
fokuserar den upplevda verkligheten hos intervjuade elever och då är statistikuppgifter inte 
aktuella. På ett så litet antal informanter som vi tänker oss, har statistik inget att tillföra. Vi 
avser inte heller att generalisera utifrån våra intervjusvar. 
 
3.1 Val av metod 
 
Vi planerade att genomföra en kvalitativ studie för att fånga erfarenheter från elevernas 
vardag där vi skulle kunna hitta gemensamma nämnare i elevernas bakgrund och synsätt. 
Enligt Kvale (1997) är då den kvalitativa intervjun den bäst lämpade eftersom den kvalitativa 
intervjun söker efter att förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Kvale använder metaforen 
malmletaren respektive resenären. De representerar olika kunskapssyn, att kunskapen är given 
för malmletaren och att resenären har en konstruktiv kunskapssyn. Resenären gör en resa för 
att bilda sig. I vår studie försökte vi oss på att göra en resa (a.a.). 
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Teknikutveckling och intresseförskjutning har bidragit till att samhällsvetenskaperna börjat 
intressera sig för vardagsvärlden (Kvale 1997). Berättelser och samtal anses idag vara 
väsentliga för att få kunskap om den sociala världen. Det handlar om att tolka meningsfulla 
relationer. Kvale beskriver olika perspektiv på intervjun. För ett fenomenologiskt perspektiv 
är öppenhet för den intervjuades upplevelser kärnan medan för ett dialektiskt synsätt är 
motsägelserna centrala, liksom relationerna mellan kunskap och handling. Mot bakgrund av 
Kvales synsätt, skulle vi betrakta oss som resenärer med fenomenologiskt perspektiv (a.a.). 
    
Syftet för vårt arbete var avgörande för val av metod (Trost 2005). Vi intresserar oss för den 
sociala föreställningsvärld den enskilda människan lever i. Vi vill förstå och hitta mönster och 
väljer därför att göra en kvalitativ studie. Vi vill se verkligheten som den vi intervjuar ser den 
och tolka den inom ramen för vårt teoretiska perspektiv. I resultatdelen finns det dock en del 
kvantitativa inslag i redovisningen.  
Särskilt stort intresse ägnade vi Henrikssons (2004) och Langs (2004) avhandlingar, eftersom 
vi eftersträvade ett elevperspektiv i vår studie. I båda avhandlingarna är metodavsnitten 
utförliga, lättlästa och har rikliga referenser angivna, vilket gav oss uppslag till studier av 
kompletterande litteratur utöver den anvisade kurslitteraturen och vad vi hittills använt. 
 
Fallstudie är den strategi vi valde att använda oss av. Vi valde att intervjua elever för att 
skaffa ett empiriskt material i avsikt att koppla empirin till teori. Fallstudier karaktäriseras av 
studiens djup och inriktningen på det speciella i relation/process. Insikter kom 
förhoppningsvis i dagern som de inte gjort vid en undersökningsstrategi som försöker täcka 
ett stort antal enheter, som t.ex. vid en surveyundersökning.  Studien försökte fånga det 
generella genom att studera det enskilda. Vi använde oss av en för informanterna naturlig 
miljö och flera källor (Denscombe, 2000; Bell, 2000). Med naturlig miljö menas att vi 
studerade det som redan fanns och kommer att fortsätta att finnas efter vår studie. Vi kikade 
bara in ett kort ögonblick i några elevers liv och deras funderingar kring sin skolgång. Att vi 
då tilläts att använda olika källor, en rad olika typer av data och en rad olika typer av 
forskningsmetoder om så behövdes för att undersöka de relationer och processer vi fann 
intressanta  var bra.  
 
3.2 Urval 
 
Intervjupersonerna hämtades från två sydsvenska kommuner. Skolorna ligger i 
små/medelstora kommuner och hade hela kommunen som sitt upptagningsområde. Det 
eleverna hade gemensamt var att de studerade på IV på gymnasieskolan. Efter samtal med 
ansvarig rektor för IV och studievägledare kontaktade vi elever i de båda kommunerna för att 
presentera vår studie och få deras samtycke till en intervju. Kontakten skedde genom 
intervjuarens besök på lektionstid för att berätta om studien, dess syfte och önskemål om 
ungdomars medverkan samt förklaring till etiska regler inför en undersökning.  
  
Vi använde oss av praktiska skäl av subjektivt urval. Det är en vanligt förekommande metod 
där man enligt Denscombe (2000) handplockar de personer man behöver för studien då man 
redan har en viss kännedom om de företeelser som ska undersökas. Man väljer dessa för man 
anser att det är troligt att just de personer som valts ut ger mest värdefulla data. Viktigt är att 
man är medveten om att resultatet inte alls är representativt i statistisk mening. Studien får 
inte i uppgift att redovisa en mängd siffror utan strävar mer efter att hitta mönster och 
varianter bland intervjusvaren. Denscombe (1998, s. 36-37) i Bell (2000) menar att ”den 
utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie kan generaliseras till andra liknande 
situationer är beroende av i vilken utsträckning den aktuella fallsituationen liknar andra fall 
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och situationer”. Bassey (1981, s.85) är av liknande uppfattning men använder termen 
”relaterbarhet” i stället. Hans slutsats är: 

Om fallstudier genomförs systematiskt och kritiskt, om de syftar till att förbättra utbildning och 
undervisning, om de utgör grund för jämförelser och om de vidgar gränserna för den existerande 
kunskapen genom att publiceras, kan man betrakta dem som en giltig form av pedagogisk forskning (a.a., 
s. 86) 

 
 Då vi kände till två kommuner med utvecklat IV-program valde vi att kontakta de elever som 
studerar där i förhoppningen om att enligt Bassey (a.a.) i någon mån vidga gränserna för 
existerande kunskap, i varje fall för vårt eget lärande. 
 
3.3 Genomförande 
 
Vi studerade noggrant IV och dess organisation samt litteratur med anknytning till IV för att 
få faktabakgrund inför intervjuerna. Eftersom vi våren 2005 haft kontakt med relevanta skolor 
i samband med vår studie (Igglund & Svensson, 2005) hade vi en fördel av tidigare etablerade 
kontakter. Det var odelat eleverna på IV som intervjuades, d.v.s. inte någon av personalen. Vi 
hoppades att alla elever som tillfrågades skulle vara positiva till att delta i studien. Efter 
information om studiens syfte, önskade vi att minst sex elever skulle tacka ja till att delta för 
att studien skulle ha ett tillräckligt antal personer att intervjua men samtidigt inte bli alltför 
omfattande tidsmässigt. För omyndiga elever inhämtades målsmans skriftliga samtycke. En 
elev som tillfrågades ville inte medverka då han tyckte att det verkade nervöst och stressande 
att vara med om något sådant. Vi valde att inte övertala honom utan frågan gick vidare till en 
annan elev som gick på samma skola och i samma grupp. Ytterligare en tillfrågad informant 
var mycket tveksam och medverkan visade sig senare inte bli aktuell. En av oss intervjuade 
fyra elever, den andra intervjuade två elever. Eleverna kom både från åk 1 och åk 2 på IV. Att 
vi intervjuade olika antal elever berodde på var vi geografiskt hade elever som hade tackat ja 
till en intervju. Några hade bara ett ämne kvar att nå betyget Godkänd i, andra saknade betyg i 
alla tre kärnämnena. De intervjuades en och en på tid som låg inom deras undervisningstid. 
Intervjuserien föregicks av en provintervju, där vi provade vår intervjumanual. Vi blev 
påminda om att intervjuaren pratade för mycket och hade för lite tålamod vilket vi bestämde 
oss för att försöka ändra på. Intervjuerna spelades in på band efter intervjupersonernas 
medgivande. Intervjuerna tog mellan en halv till över en timme per intervju. Vi satt ostörda 
och kunde genomföra samtalen utan avbrott. Intervjuerna genomfördes i de lokaler där 
eleverna bedrev sina studier i teoretiska ämnen, matematik, engelska eller svenska. Det var en 
miljö som är bekant för dem och inte för oss, vilket är till fördel för att de intervjuade skulle 
känna sig så bekväma som möjligt i samtalet.(Denscombe, 2000; Bell, 2000). 
 
Trost (2005) skriver:  
 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa frågor 
får man komplexa svar, innehållsrika svar. Att överföra dem till bearbetningsbar form är ett omfattande 
arbete. (a.a. s.7) 

 
Frågorna var semistrukturerade och gjordes utifrån ett antal öppna frågor som följdes av 
följdfrågor, se bilaga I. Efter respektive intervju sammanfattade vi den skriftligt med 
intervjufrågorna som grund enligt teman (Denscombe, 2000) och banden sparades för 
eventuella kontroller senare. Denna modell att sammanfatta intervjumaterial för senare analys 
rekommenderas av Trost (2005) då man lätt får grepp om det intressanta i intervjuerna som 
annars lätt försvinner om det finns med för mycket ointressant, d.v.s. om hela intervjun skrivs 
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ut. Risken finns att man med detta förfarande går miste om något i materialet men då har man 
ju banden kvar. Fördelarna överväger nackdelarna, menar Trost.  
 
För arbetets genomförande var en tidplan väsentlig. Eftersom studien genomfördes vid sidan 
av ordinarie arbete, var en realistisk tidsplanering ett måste. Bjurwill (2001) och Bell (2000) 
var källor till kunskap om tillvägagångssätt utöver Kvale (1997) och Denscombe (2000) 
samtidigt som Bjerstedt (1997) var ett stort stöd när vi kommit till dokumentationsstadiet i 
studien. Regelbunden handledning har behövts för att tidsplanen skulle kunna hållas. 
 
3.4 Etiska överväganden 
 
Vi använde oss av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, HSFR:s etiska 
riktlinjer, Forskningsetiska principer i humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (1996). Vi 
valde medvetet att inte ange var intervjuerna gjordes. Tillstånd inhämtades från rektor och 
utvalda elever samt skriftligt samtycke från berörda målsmän till underåriga elever. Eleverna 
hade möjligheten att dra sig ur om de under intervjuns gång upplevde att de inte ville 
medverka. Vi var noga med att tänka igenom om vår studie på något sätt skulle kunna ställa 
till svårigheter eller obehag för våra respondenter. Även om studien inte var av den art att 
hemliga personliga uppgifter kunde röjas, valde vi ändå att avkoda alla personuppgifter såsom 
namn och skola för att ge eleverna största möjliga konfidentialitet. Eleverna informerades om 
forskningens syfte. När frågorna ställdes försökte vi undvika påståendefrågor för att öka 
trovärdigheten i svaren. Enligt Trost (2005) minskar trovärdigheten i studien om sådana 
påståenden används flitigt eller man har många jag-förstår-yttranden. Vi informerade också 
om att redovisningen kom att ske i en C-uppsats och hur den såvitt vi kunde se kommer att 
läsas och användas i framtiden. De insamlade uppgifterna användes endast i detta 
forskningssyfte. Under studiens genomförande var Kvale (1997) en betydelsefull källa för 
eftertanke om vilka etiska frågor som skulle beaktas i studiens olika skeden under vad Kvale 
benämner de sju forskningsstadierna. Exempel på detta är att den eftersträvade kunskapen bör 
vara att förbättra den undersökta mänskliga situationen. Ett annat exempel är frågan om vilka 
konsekvenser den publicerade rapporten kan få både för de intervjuade och för den grupp de 
tillhör.  Inför studiens intervjudel var May (2001) och Kvale (1997) värdefulla källor, särskilt 
avsnitt om värderingar och etik i forskningsprocessen. Även Eliasson (1995) tar upp 
forskningsetik, fast på annorlunda sätt, om vardagsverklighetens värde som objekt för 
forskning. 
 
4 Resultatbeskrivning 
 
I denna del redovisas resultaten av undersökningen. Efter presentationen försöker vi tolka och 
kommentera resultaten så sakligt som möjligt, utan att lägga in egna värderingar. Vi har valt 
att ge alla våra respondenter fingerade namn för att underlätta arbetet och samtidigt avkoda 
personerna. I vår redovisning har vi valt att gruppera materialet utifrån följande kategorier 
som vi fann i intervjusvaren. Analysstegen följer den ordning som intervjuerna var 
strukturerade i.     
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Undersökningens resultat 
 
 

Analyssteg A                                 Analyssteg C                    Analyssteg E 
Elevens bakgrund och                   elevens egentliga mål       elevens tankar om förändringar 
erfarenheter av tid. skolgång         med studierna                    på högstadiet 

 
Analyssteg B                                                           Analyssteg D                                                Analyssteg F 
elevens upplevelser om                                           praktikens betydelse                                        visioner 
sitt arbete på IV 
Figur 3. Analysstegsöversikt 
 
4.1 Elevernas bakgrund och erfarenheter av tidigare skolgång  
(Analyssteg A) 
 
Fyra pojkar och två flickor intervjuades. Samtliga sex elever lever på landsbygden eller i 
mindre tätort. Fyra elever uppgav att de kom från lugna och harmoniska familjer. Dessa 
elever lever på landsbygden. De har funnit sig väl tillrätta och anammat de 
fritidssysselsättningar som finns på landsbygden. För två av eleverna (Adam och Anna) är det 
idrott som har gällt. De är med i idrottsföreningar och har så varit sedan de var små. 
 

Jag kommer från landet och är lantbrukarson. Vi har djur och så. Jag har fått mina intressen härifrån. Jag 
är mycket intresserad av maskiner och sånt, men klarade inte av att ta traktorkörkort. Nu satsar jag på 
vanligt körkort istället. (Bertil) 
 
Jag kommer från landet. Där jag bor är det många som håller på med fri idrott. Det har jag också gjort 
länge ända till jag råkade bryta axeln. Sen dess har det fått vara med träningen och tävlingar. (Anna) 

 
Två elever (Carl och David) uppgav att det varit oroligt i familjen under deras uppväxt. 
Orättvisor och kampen för att bli sedda och tagna på allvar upptog mycket av deras tid under 
uppväxttiden. 
   

Det började redan på dagis, mina föräldrar separerade när jag var två år. Dagis var utväxlingsplats för 
veckovis växelvis boende. Jag har alltid varit syndabock och behandlats som liten i alla lägen. Jag är yngst 
i familjen. Jag var sjuk i ett halvår, var länge på sjukhus och fick träning av sjukgymnast. 
Vi var fyra ”småglyttar” som hade problem. Jag fick specialundervisning och det var bra, jag fick träna 
stavning och lästeknik. (Carl) 
 

De har alla gått i vanlig grundskola och haft viss specialpedagogisk hjälp under sin skoltid 
redan från de första skolåren. Två av eleverna fick på högstadiet dyslexidiagnos (Carl och 
David). De övriga hade ingen sådan. Två av eleverna (Carl och Bibbi), upplevde sig mobbade 
under sin skoltid, varav en (Bibbi) enbart på låg- och mellanstadiet, vilket de ansåg påverkat 
deras resultat i skolan. En elev hade efter en sjukdomsperiod på sex månader en personlig 
assistent under en period av grundskoletiden (Carl). Han var dock inte nöjd med sin assistent. 
 

Jag fick en assistent som hellre pratade med läraren än med mig. Assistenten hade favoriter, ”änglabarn”. 
Jag som uppkäftig dyslektiker var ju inte det direkt. En kille försökte slå mig med en bandyklubba i 
huvudet, vilket var en särskild risk för mig med min sjukhistoria. Assistenten skyddade mig inte utan sa 
bara att ”han ville ha kontakt”. Det tyckte jag var nonchalant och nedvärderande. Sen fick jag en stor sten 
kastad upp i luften. Stenen landade rakt på min hjässa. (Carl) 

 
Denna elev hade också problem med läspning. 
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Jag blev föreslagen att gå till talpedagog för min läspning men kände mig arg över det och sa att det är 
min personlighet. Jag uppfattar inte det som ett problem. Jag tycker inte om vederbörande lärare för hon 
har behandlat mig fel. (Carl) 

 
Fem av eleverna hade inga andra alternativ efter grundskolan. De visste att IV var deras 
nyckel till fortsatta studier. En elev (Anna) fick en PRIV-plats på det samhällsvetenskapliga 
programmet men avbröt undervisningen, då studierna tillsammans med resandet till och från 
skolan blev för svårt och slitsamt. 
 

Jag fick en lång resväg som tröttade, åkte klockan sex och var hemma klockan sex på kvällen. Jag, 
hoppade av efter en termin. Jag hängde inte med i undervisningen, klarade inte engelskan alls. Även 
samhällsämnena var svåra. (Anna) 

 
Fyra av eleverna hade hjälp av sin studie- och yrkesvägledare medan två av dem inte fick 
särskilt mycket stöd (Carl och David) inför gymnasietiden. De sökte inte aktivt efter hjälp 
heller. De menade att de inte brydde sig. Det fick bli som det blev. 
 
4.2 Elevens upplevelser om sitt arbete på IV (Analyssteg B) 
 
Samtliga elever trivdes på IV och sa sig ha fått en mycket ljusare bild av IV än den de hade 
genom hörsägen innan de började. Tre av dem (Adam, Anna och Bibbi) upplever att det är 
mycket bra klimat på IV och att de har fått många nya kamrater sedan de började där. De två 
eleverna som upplevde sig mobbade på grundskolan betonade att det var bättre nu även om en 
av dem menade att det fanns lite mobbingtendenser kvar. 
 

Jag trivs utmärkt på IV. Här är ingen mobbing vad jag vet. Vi har bra kamratskap. Det var lite nervöst i 
början men jag kände en innan som går här och jag fick ha sällskap med honom hit i början. Det var 
skönt. Nu har jag fått många nya kamrater som jag är med. (Anna) 

 
Jag trivs på IV och gör så gott jag kan. Det har gått bra men mobbingen är inte helt borta. (Carl) 
 

Eleverna upplever att de lyckas med det de gör på IV även om det ibland tar lång tid. En av 
eleverna (Bertil) har under sin tid på IV lyckats läsa upp till G i ett ämne. Ytterligare tre 
elever (David, Anna och Bibbi) räknar med att nå G i något ämne innan terminens slut. Två 
elever (Adam och Bertil) anser att de hade alltför långt kvar för att nå G detta läsår. 
 

Matten har jag faktiskt klarat av här på IV. Det är jag glad över. Men engelskan och svenskan har jag 
långt kvar med. Därför börjar det bli lite drygt för jag tycker inte att jag kommer närmare min riktiga 
utbildning nu längre. (Bertil) 

 
Samtliga intervjuade elever upplever att de kan påverka sina studier, både vad gäller innehåll 
och hastighet i studierna. De upplever också att de får den uppbackning av sina lärare som de 
önskar. 

 
Belöning finns på skolan genom att de ger beröm och peppar oss, de taggar oss! Det känns bra! Det finns 
ingen bestraffning utan när man skiter i det så taggar dom oss ännu mer. Sen om jag klarar det går jag nog 
på gymnasiet, om jag kommer in. Jag får mycket stöd av lärarna så det är upp till mig själv om jag ska 
klara det. (Adam) 

 
Kontakten och kommunikationen mellan lärare och elever på IV är god uppger samtliga 
intervjuade. Man blir behandlad som vuxen och med respekt och värdighet.  
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Om lärarna tar en på allvar? Ja det gör de verkligen! De lyssnar på vad man säger. Och man får bättre 
svar på sina frågor och man är bättre på att förklara saker här än man var på högstadiet. (David) 

 
4.3 Elevens egentliga mål med studierna (Analyssteg C) 
 
Tre av eleverna (Carl, David och Anna) har som huvudmål med sin tid på IV att uppnå G i 
kärnämnena för att komma vidare på ett nationellt program.  De vet vilket program de vill 
komma in på och är också ganska övertygade om att de förr eller senare ska nå behörighet. 
 

Jag vill komma in på hotell och restaurangprogrammet. Därför ska jag klara engelskan. Det går framåt, 
jag kan mer än jag visar, säger alla. Lärarna peppar mig genom att säga att jag kan mer än vad jag visar, 
de liksom lockar ur mig mer, än det är jobbigt att prata engelska. Men det ska gå. (Anna) 

 
Davids värld kretsar mycket kring musik. Trots att hemmet inte haft ekonomiska möjligheter 
att låta honom gå i kommunal musikskola eller annan musikutbildning, är han säker på att 
tiden på IV ska ge honom en behörighet till ett program med musikinriktning. Hans 
musikerfarenheter från en fritidsgård måste räcka enligt honom själv.  
 

Jag vill spela musik efter gymnasiet. Jag kan spela akustisk gitarr. Därför blir det ansökning i vår, 
godkänt i juni och så blir jag antagen till hösten. Längre än så har jag inte funderat. (David) 
 

Två av eleverna (Adam och Bertil) har som mål att arbeta/praktisera mycket och kanske sen 
få tillbaka motivationen för studier. Adam har detta år satt fart på studierna igen efter förra 
årets praktiserande på heltid. Han kan nu också tänka sig att gå ett yrkesinriktat treårigt 
program om han skulle nå behörighet, antingen till djurskötare eller till rörmokare.  Den sjätte 
eleven (Bibbi) har som mål att avsluta sina grundskolestudier så att hon senare i livet skall 
kunna studera vidare om lusten kommer. Hon vill då vara godkänd i kärnämnena. Att efter IV 
gå tre år på ett nationellt program är inte aktuellt. 

 
Det som driver mig är att få G i matte och svenska. Men jag orkar inte tre år på gymnasiet sen. Det får bli 
att jobba efter det. Varför går jag då på IV? Jo, det känns bra att bli klar med grundskolan. Om jag vill 
läsa senare behöver jag inte jobba med grundskolekompetensen. (Bibbi)  

 
Vikten av att ha något att göra ska inte heller underskattas. Gemenskapen på IV betonas av 
alla utom en elev (David). De finner en samhörighet som upplevs positiv. 
 

Vi har bra kamratskap. Det är lite hemmamiljö. Så har man nåt att göra. (Bibbi) 
 
Jag bryr mig inte om vad andra vill, bara jag vill. Vissa håller sig för sig själva, som jag, andra hänger 
med andra. (David) 

 
4.4 Praktikens betydelse (Analyssteg D) 
 
Två av eleverna (Carl och David) praktiserar inte alls. De har teoristudier fem dagar per vecka 
för att snabbare kunna nå godkända betyg i kärnämnena eftersom de har klara önskemål om 
vilket program de skall välja efter IV. Övriga intervjuade har praktik två, tre eller fyra dagar 
per vecka. Dessa fyra elever har själva ordnat sina praktikplatser De upplever praktiken som 
stimulerande och meningsfull. En av dessa (Adam) valde att praktisera på heltid under första 
läsåret på två olika praktikplatser. Nu har han funnit motivation nog för att återuppta sina 
teoretiska studier två dagar/veckan. Han menar att det är praktikens förtjänst. En annan av 
eleverna (Bibbi) har inte samma uppfattning om sin praktik. Hon vill inte fortsätta på sin 
praktikplats nästa läsår. Hon vill gärna prova på något annat. Arbetsuppgifterna hon får göra 
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på ett varuhus är ganska enformiga och upplevs som långtråkiga och stimulerar inte henne. 
Riktigt vad det ska bli istället är hon dock inte riktigt klar över.  
 
 

Måndag, tisdag och torsdag har jag praktik på en rörmokarfirma. Det trivs jag med. Onsdag och fredag är 
jag på IV. Förra året jobbade jag alla dagarna. Nu vill jag läsa upp mina betyg, har fått tillbaka lite 
motivation. Jag har nu två alternativ på vad jag vill bli, antingen djurskötare eller rörmokare. Båda är jag 
sugen på. Kommer jag in på båda så väljer jag rörmokare. Jag är redan ganska bra på att vara rörmokare. 
Jag har lärt mig mycket på praktiken. Jag kan svetsa och koppla och en massa annat. Den utbildningen 
orkar jag med efter IV. (Adam) 

 
Jag trivs inte så himla bra där. Det är absolut inget ställe jag vill fortsätta med nästa år. Kanske 
något dagis vore något. Just nu känns det som att jag skulle vilja gå på gymnasiet till hösten men 
man vet aldrig. Kanske halkar jag in på något helt annat. Det får bli som det blir. (Bibbi) 

 
Den tredje intervjuade (Bertil) uppgav att han behövde göra något annat än att gå på IV nästa 
år. Detta var hans andra läsår på IV och det hade endast resulterat i ett godkänt betyg i 
matematik medan det fortfarande var långt kvar i svenska och engelska. 
 

Jag ska försöka få ett jobb nu. Får jag körkort så öppnas kanske nya möjligheter. Har man då bra 
referenser också från förra praktikjobbet så kanske man kan hitta nåt lärlingsjobb eller nåt. Får jag 
skriftligt på att jag får en PRIV-plats orkar jag kanske ett år till här men annars är jag nog inte 
särskilt motiverad. Jag är gjord för att jobba! (Bertil) 

 
Ytterligare en intervjuad (Anna) uppgav att hon trivdes bra med den praktik han själv ordnat. 
Hon hade provat hotellbranschen tidigare och praktiserar nu inom äldreomsorg. 
 
Jag tycker om att hjälpa gamla. Jag har en handledare men jag vet hela tiden vad jag ska göra. Jag saknar bara 
lönen. (Anna) 
 
4.5  Elevens tankar om förändringar på högstadiet (Analyssteg E) 
 
Kravet på fler lärare och mindre elevgrupper på högstadiet fanns hos fyra av eleverna (Adam, 
Anna och Bibbi). Två elever (Bertil och Carl) menade att lärarna skulle ruska om elever som 
inte skötte sig. Man skulle handgripligen dela på elevgrupper som misskötte sig och förstörde 
för andra. Tre av eleverna (Carl, David och Anna) menade att lärarna borde ta mer individuell 
hänsyn till eleverna och deras sätt att lära sig.  
 

Jag hade hjälp torsdagar av en lärare som hjälpa mig så just jag förstod. De andra dagarna var jag i 
klassen. Det var jättesvårt för de andra kunde hur mycket som helst. Jag vågade inte prata eftersom 
jag inte alls var som dom. Men jag hade samma lärare i sv/eng  som  i eng så hon kunde hjälpa mig 
en del för hon visste vad jag behövde träna på. Det borde vara mer personal som kan hjälpa en. 
(Anna) 

 
Mer datorer med specialprogram önskades också i skolan. En elev (Bertil) uttryckte att man 
borde sänka kraven på teorikunskaper för elever som är intresserade av praktiska program. 
Flera av de teoretiska ämnena borde det inte vara obligatoriskt att ha G i om man söker sig till 
en yrkesinriktat program. Speciellt engelska menade han var onödigt om man nu hade stora 
svårigheter med det.  
 

Visst är det bra att kunna mycket men det behövs inte överallt. Min far är bilmekaniker och han 
kan inte mycket engelska men han klarar jobbet ändå. Det finns ofta någon på jobbet som kan 
sådana saker som kräver engelska. (Bertil) 
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Vidare bör man erbjuda mycket mera praktik på högstadiet (Bertil). Mera gemensamma 
genomgångar av stoff i klassrummet framfördes också som ett önskemål för att underlätta i 
studiesituationen.  
 

Jag hade velat ha mycket mer genomgångar av läraren när alla lyssnar och läraren berättar och 
förklarar och talar om vad vi ska göra. Det hade jag behövt i alla fall. Är det oklart vad man ska 
göra så blir det inget gjort. Tiden bara försvinner till annat. Som när vi har eget arbete och sånt. 
(Bibbi)  

 
En elev (Bibbi) uppgav att det är alldeles för många lärarbyten för eleverna. Det gör, enligt 
eleven, att varken eleverna eller lärarna tar ansvar för det långsiktiga arbetet i skolan. Vidare 
menade hon att det är jobbigt att starta om hela tiden med en ny lärare som inte känner 
klassen och vet hur den ska bemötas för att det ska fungera så bra som möjligt. 
 
4.6 Visioner (Analyssteg F) 
 
Alla sex intervjuade hade en positiv framtidstro. De hade ganska klara bilder av vad de 
hoppades göra om fem år. Framtidsplanerna var i linje med den praktik eller intresseinriktning 
de hade med sig. Fyra av eleverna (Adam, Carl, David och Anna) trodde sig ha fullföljt 
nationellt program om fem år. En elev (Bibbi) hade inget direkt framtidsmål utan tänkte ta 
dagen som den kommer. Hon funderade över möjligheten att eventuellt söka arbete 
utomlands. Hos Bertil finns det inget större hopp om att ha klarat G i kärnämnena inom rimlig 
tid. Istället hoppas han ha fått så mycket jobberfarenhet att det ska bidra till en positiv framtid 
även om han inte har det minsta aning inom vilket område han kan tänkas arbeta. Hans pappas 
och brors kontakter ingav ett hopp. 
 

Om fem år har jag nog utbildat mig till rörmokare och ligger i en grop och svetsar. Jag svetsar nog 
fjärrvärmerör. Jag hoppas i alla fall att det är så. Jag tror det kommer att passa mig och så tjänar 
jag pengar. (Adam) 

 
Jag har inget direkt mål med framtiden. Jag tar dagen som den kommer, tänker kanske jobba 
utomlands, det lockar att jobba i ett varmt land som t ex Italien. Fast det hade varit roligt att ta 
studenten nu i sommar. (Bibbi) 
 
Far håller på med bilar och inom det finns det en hel del jobb. Min bror har en traktorgrävare och 
den ska jag kanske börja köra lite med snart. Kanske jag kan hitta något jobb inom det. (Bertil) 
 

Framtiden handlar inte bara om arbete eller skola. Det uttryckte en av de intervjuade (Anna), 
som önskade att hennes mamma inte skulle ha den sjukdom hon faktiskt hade. Dessa tankar 
upptog elevens funderingar om framtiden.  
 
Två elever (Carl och David) uppgav att trots att de hade en positiv framtidstro så fanns det 
dock orosmoln i deras vardag. De lever i tuffa verkligheter, där hot och våld förekommer ofta. 
Carl menar att han lever i en otrygg miljö, även på hemorten, vilket får till följd att han 
beväpnar sig på olika sätt. Han uppgav också att han känner sig förföljd emellanåt. Han får ta 
hjälp av sin bror för att klara av vardagen. 
 

Jag har en äldre bror som är nitton år, han skyddar mig och jag skyddar honom. Han har haft det 
lika besvärligt som jag när han växte upp. (Carl) 

 
I sitt samtal om framtiden säger han att det är roligare att prata om döden än livet. Han uppgav 
att han vid flera tillfällen försökt ta sitt liv men misslyckats. När intervjun avslutades, uppgav 
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han att han tyckte det varit skönt att prata av sig om sina upplevelser. Det var också den 
intervju som tog längst tid i anspråk av alla. 
 
4.7 Sammanfattande analys 
 
Enligt Patel & Davidson (1994) kan resultaten sammanfattas i en gemensam konklusion efter 
resultatdelen. 
  

Förutom att presentera och analysera resultaten, måste vi beskriva vilken slutsats (konklusion) vi drar från 
resultaten. Med slutsats menas i princip att vi sammanfattar resultaten genom att beskriva det viktigaste 
som framkommit. 

 
Undersökningen visar på att samtliga våra informanter har erfarenhet av specialpedagogiska 
insatser under grundskoletiden. Grundskolan har inte kunnat tillgodose elevernas 
undervisningsbehov inom ramen för sina nio år för att nå betyget G i kärnämnena. Eleverna 
påtalar att med fler lärare och mindre grupper kanske deras resultat varit annorlunda.  
 
Det finns olika anledningar till att eleverna studerar på IV. Övervägande delen av eleverna 
började på IV på grund av de tänkte försöka nå behörighet till ett nationellt program. Vidare 
finns det de som söker en paus i studerandet där praktiken fungerar motivationshöjande för att 
senare orka återuppta sina studier. Ingen av våra intervjuade hade möjlighet att få ett arbete 
efter grundskolan så de hade i praktiken enbart IV att tillgå. 
 
De intervjuade har alla funnit sig väl tillrätta på IV. De ger uttryck för att trivas och har fått 
nya vänner. Ryktet om IV som en skola för ”invandrare och kriminella” som en respondent 
uttrycker det, är helt felaktigt enligt samtliga elever. De känner att deras studier går framåt, 
dock med varierande fart. Stödet anses tillräckligt och man blir bemött som en vuxen vilket 
leder till att självkänslan växer. Lärarna anses duktiga på att motivera och stötta. De 
stimulerar eleverna. Dessutom uppfattas lärarna som goda pedagoger som finner alternativa 
undervisningsmetoder som passar den enskilde eleven. 
 
Tankarna om vad som skall ske efter IV kan delas upp i två riktningar. Den ena är att efter IV 
gå ett treårigt nationellt program. Den andra riktningen är att få ett arbete utan 
gymnasiekompetens. Möjligheten till att studera vidare som vuxen om behov uppstår 
övervägs också av en elev. 
 
För de fyra elever som har praktik är den av stor betydelse. Den motiverar till studier 
samtidigt som den stimulerar eleverna till att göra ett bra arbete för att få goda referenser från 
en arbetsplats. Eftersom deras praktikplats finns inom ett arbetsområde de gillar (undantag 
Bibbi som önska byta plats) så ökar uthålligheten både på praktikplatsen och på IV där de har 
teoretiska studier. De två elever som enbart har teoretiska studier på IV uttalar sig inte alls om 
praktik eftersom det inte varit aktuellt för dem.  
 
Eleverna har många förslag hur man ska kunna göra det lättare för fler elever att nå G i 
kärnämnena i grundskolan. Krav på fler lärare och mindre elevgrupper, mera genomgångar av 
studiestoff i klassrummet, dela på elevgrupper som missköter sig och förstör för andra var av 
eleverna framförda exempel. Bättre metodkunskaper hos lärare allmänt och andra läromedel 
framförs också som önskvärda förändringar. Elever kan även känna sig hindrade av varandras 
skilda kunskapsnivåer. 
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Ungdomarna har en positiv framtidstro även om inte framtiden med nödvändighet måste 
innebära ett fullföljt gymnasieprogram. De längtar efter att ha ett arbete inom yrkesområden 
de har bekantat sig med och där de kan få känna arbetsglädje. Framtiden handlar dock inte 
enbart om skola eller arbete. Att eleverna berörs av livets allvar kan avläsas i önskan om att 
slippa sjukdom i familjen, vilket upplevs ha större betydelse än framtida arbete och 
utbildning.     
 
5 Diskussion 
 
I följande diskussion vill vi berätta om hur vi använt litteratur, metod och hur vi vill tillämpa 
studiens resultat för att den ska vara användbar för fortsatt arbete och bidra till större kunskap 
om anledningen till att de studerar på IV, elevers upplevelser av individuella programmet och 
vilket mål deras studier har.  

 
Helldin (2002a) tar fram tre teman där mera kunskap behövs inom specialpedagogikens 
forskningsfält: 
 

• Kring den pedagogiska betydelsen av diagnosbaserad kunskap 
• I avsikt att motverka isolerande och segregerande trender i och kring undervisningen 
• Kopplad till demokratifrågor och om hur social gemenskap bevaras och utvecklas      

inom skolan   (Helldin, 2002a) 
 
Helldin ( 2002 b) tar stöd hos Gustavsson och Zakrzewska Manterys (1997) och utgår från att 
skolan i egenskap av att vara en plats där produktion av sociala representationer sker, därmed 
har en presumtiv möjlighet att kunna verka för förändring. Det kräver forskning om hur 
demokratiska processer skapas och det kräver initiativkraft hos pedagogiska ledare ifall 
skolan skall förmå vara ”den förändringsbenägna spjutspetsen och den kraftfulla motorn i 
förändringen av det för givet tagna”. (Helldin 2002 b, s 57) 
 
5.1 Våra reflektioner om det praktiska arbetet med studien 
 
I vår tidigare studie (Igglund & Svensson 2005) kom vi att intervjua lärare som undervisar på 
IV. Vår fråga efter studien var om eleverna tyckte att lärarnas uppfattning överensstämde med 
deras. Eftersom elevernas uppfattningar är ett perspektiv ”underifrån”, (Eliasson 1995) som 
sällan kommer fram, anser vi att de bör komma till tals. Skolan och lärarna är till för eleverna, 
inte tvärtom. Denna studie är en ansats till utvärdering ur elevsynpunkt. 
 
Efter att ha haft ett omfattande syfte, kom vi så småningom till klarhet över vad vi ville veta 
och begränsade oss till ett par kärnfrågor. När problemformuleringen klarnat och därefter 
följande litteraturstudier genomförts, har tidsåtgången för arbetet upplevs som mindre. 
Sannolikt är det så därför att studiens kärnfrågor motiverat till att vi som resenärer enligt 
Kvales metafor (1997) känt att studien fått en riktning och känt en ömsesidighet med 
informanterna vid studiens utförande. Vårt intresse för informanternas beskrivningar har 
stimulerat oss till arbetet, liksom informanterna uttryckt sin uppskattning över vårt intresse för 
deras arbete. De har sett sin medverkan i intervjuundersökningen som en möjlighet att 
framföra sina synpunkter, att bli lyssnade på och tillfrågade om sin mening. Som undersökare 
uppfattar vi det som om dessa ungdomar inte är vana att framföra åsikter eller komma till tals. 
De svarade lydigt, kanske alltför lydigt, på våra frågor. En känsla infann sig att de ville ge de 
svar de trodde vi förväntade oss. Är det en strategi man lärt sig i skolan, att lyda utan att 
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fråga? Är det en strategi man tillämpat överhuvudtaget, som inte påverkats av skolan? Ingen 
av eleverna gjorde kopplingar till rättigheter att klara godkänt i kärnämnena, som en 
rättvisefråga för dem, som trots diagnos dyslexi i två fall, fått särskilda hjälpmedel först i år 8 
efter att diagnosen var ställd. 
 
En elev förde fram tanken på rättigheter indirekt, att begära korrekt behandling som värdefull 
medmänniska i samspel med tidigare lärare, där eleven kände sig fel behandlad. Eleven 
tycktes ha en mognare världsbild än den vuxne. Detta är elevens subjektiva upplevelse som 
redovisats och för den enskilde undersökaren är denna bild tillräcklig. Undersökningens 
ambition är inte att ta fram vad som egentligen hänt utan den subjektiva upplevelsen är vad  
som räknas och det som påverkar elevens samspel ur utvecklingsekologisk synpunkt 
(Bronfenbrenner 1979, 1989, 1999). 
 
Vi ville framförallt veta mer om anledningen till att de går på IV, hur de upplever 
utbildningen på IV och vilket mål har de med sin tid på programmet. Eleverna kände sig 
överlag hedrade och stolta över att vi var intresserade av deras synpunkter och upplevelser. 
Att deras mening dokumenterades och i efterhand kan läsas av andra än av de som är knutna 
till den egna utbildningen uppfattades av intervjuarna som ett upplevt värde. 
 
Våra intervjuer föregicks av en provintervju. I den framkom en del brister hos intervjuaren. Vi 
märkte att vi som intervjuare talade för mycket och ibland lade orden i munnen på 
respondenterna. En del frågor behövdes göra tydligare. Vi lyckades till en del. Dock kvarstod 
att vi själva talade väl mycket under själva intervjun. Kvale (1997) skriver att vägen från 
metod till hantverkskicklighet är lång. Att intervjua är ett hantverk. Vi upplever att vi kommit 
en bit på vägen. 
 
Vid sammanställningen av intervjusvaren hade vi först ingen tanke på att redovisa svaren på 
ett sådant sätt att en persons svar kan följas i redovisningen. Vi var angelägna att inte röja 
någons identitet men insåg värdet av att kunna följa en individs svar och namngav därför 
informanterna med fiktiva namn utan angivande av hemort eller intervjuare. Det innebär att vi 
efterhand gjort om redovisningen av intervjuerna i kapitel 4. 
 
Denscombe (2000) talar om strategier, att genom kloka beslut ge forskaren den bästa möjliga 
utgångspunkten för att få ett så bra forskningsresultat som möjligt. I bra forskning ska valen 
vara förnuftiga och tydligt uttryckta i forskningsrapporten. Vidare belyser Denscombe (a.a.) 
frågan om täckning - omfattar vår undersökning rätt saker i förhållande till den huvudfråga vi 
vill belysa? Är det gjorda arbetet relevant i förhållande till frågan om vad individuella 
programmet är till för och för vem det finns? Det tycker vi. Vi tycker att utförbarheten har 
varit god, vi har kunnat genomföra undersökningen på det sätt vi avsett. Beträffande precision 
och objektivitet kan vi säga att vi har fått veta vad vi avsåg men vi fick veta annat än vi 
trodde. Ingen ser IV som sysselsättning utan värde. Ingen påpekar heller att gymnasieskolan 
är en frivillig skolform. Frivillighet i skolgången upplevs inte eftersom alternativ tycks 
saknas. 
 
En intervjuare blev frustrerad av upplevd maktlöshet hos en intervjuad elev, som trots stort 
intresse inte haft ekonomisk möjlighet att gå på musikskola. Under intervjun yttrade 
intervjuaren inget om detta men i efterhand fanns en stor upprördhet över att informanten 
upplevt detta som ett faktum som det inte fanns möjlighet att påverka. Tanken på att be om 
hjälp fanns tydligen inte, oavsett elevvårdsorganisation, socialtjänst eller fondmedel. Att inte 
ha råd eller inte veta hur man löser problem är troligen så skambelagt att frågan trängs undan. 
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Sannolikt har detta bedömts vara ett obetydligt problem bland andra och inte varit värt att 
lägga energi på. Hjort och Salonen (2000) har i en rapport belyst fattiga barnfamiljers 
ekonomi, där skam påverkar vad som prioriteras i familjens ekonomi. Kvale (1997) skriver 
om intervjuer som särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos 
sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning och klargöra och utveckla 
deras eget perspektiv på sin livsvärld (a.a., s.100).  Denna intervju ledde till reflektion om 
intervjuarens egen syn på sin livsvärld och skillnader i upplevd vardagsverklighet. Kanske 
föreligger skevhet (Bell, 2000) genom att eleverna som valde att intervjuas möjligen är 
annorlunda än elever på IV generellt. Vi har ingen önskan att generalisera utifrån lämnade 
svar. Även om våra informanter inte skulle vara representativa för elever på IV i allmänhet, är 
de intressanta nog för oss. Ungdomarna kan också ha känt en intervjuareffekt, ha påverkats av 
vad de antagit varit intervjuarnas förväntningar. 
 
5.2  Relationer lärare - elever 
 
Eleverna gav uttryck för uppskattning av lärare på IV:s sätt att hantera deras behov av särskilt 
stöd. De ansåg att de fick rätt att lära sig på det sätt som passade dem bäst. Vidare var lärarna 
ödmjuka och förstående för deras svårigheter både inom och utanför skolan. Dessa 
funderingar är som direkt hämtade ur Gunnarssons bok Lärandets ekologi (1999) där han talar 
om dels den professionella och dels den personliga relationsaspekten. Den professionella 
aspekten är kopplad till lärarens ämneskunskaper, förmåga till ledarskap, förmåga att 
strukturera lärande, att översätta utbildningsmål till undervisningsmål och att förstå 
bakomliggande motiv och synsätt. Den personliga aspekten handlar om läraren som vuxen 
förebild och identifikationsobjekt, om närhet, delaktighet, förståelse, omtanke och 
gemenskap. Den handlar om betydelsen av att som elev känna att läraren ser mig och bryr sig 
om mig. Vår studie visar att dessa aspekter finns och tas tillvara på IV. Eleverna var alla 
överens om att deras självkänsla och självförtroende hade förbättrats och att lärarna och deras 
sätt att vara mot dem hade stor betydelse. Henriksson (2004) poängterar vikten av hur elever 
betraktas av sina lärare och dess betydelse för sannolikheten att misslyckas, att ses med 
välvilja eller dess motsats. (Merleau-Ponty, 1962)  
 
5.3 Det egentliga målet med studierna 
 
Eleverna hade när de lämnade grundskolan möjligheten att avsluta sina studier och börja 
arbeta istället eller fortsätta studera och i så fall på IV, då de inte hade godkänt i kärnämnena. 
Hälften av de intervjuade var inställda på att försöka nå behörighet så fort som möjligt, då det 
fanns program bland de nationella programmen de ville gå. Behörighetskraven hindrade dem 
från att gå var de ville. Enligt Henrikssons (1998) studie kunde man förstå att elever som 
väljer rätt och inte är skoltrötta skulle klara gymnasieskolans yrkesinriktade program. Vidare 
kan man fråga sig om eleverna hade något val i praktiken. Att sluta studera vid 16 års ålder 
och hitta ett arbete är idag få förunnat då många av de ”enklare arbeten” främst i industrin, 
som fanns tidigare har försvunnit utomlands. Samtidigt har vi inte något utbyggt 
lärlingssystem som kan erbjudas den som inte vill studera. Vill man inte studera är man i 
praktiken tvingad att välja IV, som har resurser att erbjuda praktikplatser med ”studielön”, i 
form av studiebidrag för studerande över 16 år. 
 
Grundskolan är obligatorisk och gymnasieskolan är frivillig. I detta kommer det in en 
ekonomisk faktor. Om eleven inte sköter sina studier och sin praktik på IV, så tvingas eleven 
sluta. Detta medför att eleven inte får något studiebidrag, enligt intervju med rektor på IV.  
Kan detta göra att motivationen är högre på gymnasieskolan än den är på grundskolan?   Detta 
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kommenteras av en av informanterna. Han menar att genom studiebidraget har han i alla fall 
en liten inkomst som är säker varje månad. Detta tillsammans med att bo hemma gör 
situationen dräglig på kort sikt. Sannolikt har detta betydelse i valet att sköta eller inte sköta 
sin skolgång på IV även om man är skoltrött. 
 
 
5.4 Elevernas reflektioner om nyttan med IV 
 
Eleverna är tämligen ense om att IV är en bra skolform att fortsätta i efter grundskolan. De får 
arbeta i egen takt och blir bemötta med värdighet, vilket gör att de växer som människor 
samtidigt som de får mer kunskap. Att kunna göra ett avslut på grundskolan med behörighet 
till gymnasiestudier senare i livet får inte heller underskattas. Dock är en stor fördel med IV 
att man som elev kan få in en fot i arbetslivet. Dels kan man skapa kontakter som senare kan 
användas, dels får man prova på saker som kan skapa ett framtida intresse och eventuellt leda 
till en yrkesutbildning. Samtliga intervjuade var elever som sökte utbildning med praktisk 
karaktär. Det vore kanske på sin plats att centralt införa ett lärlingssystem inom vissa 
yrkesutbildningar som vilar under gymnasieskolan där merparten av studierna sker genom 
”learning by doing”. Framtida pensionsavgångar inom hantverksyrken kommer sannolikt att 
innebära goda anställningsmöjligheter. 
 
Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera att vi hade fel i vårt antagande om IV som ett 
sätt att söka genvägar till ett arbete. Ungdomarna gör ett nödvändighetsval för framtiden, till 
IV, som av de flesta inte ens uppfattas som ett val, därför att någon arbetsmarknad för dem 
inte finns. Alltså återstår bara att studera för att få ”nyckeln” till ett arbete. 
 
Ungdomarna upplevde sig höra till gruppen elever på IV men inte självklart gruppen 
ungdomar i allmänhet. Tidigare var de elever i grundskolan och särskilda där. Nu är de 
mindre särskilda i en särskild miljö. Betyder detta en individuell upplevelse av att inte duga?  
 
5.5 En skola för alla 
 
Begreppet ”En skola för alla” har framförts i ett antal styrdokument och i skrivelser från 
Skolverket. Tanken hör samman med utbildningens demokratiska funktion (Gustavsson, 
2000) och har varit en del i utbildningspolitiken sedan mitten av 1940- talet. Då handlar det 
om att erbjuda samma utbildningsmöjligheter. Från slutet av 1970-talet gällde decentralisering 
som inriktning för utbildningspolitiken. Den tydligaste politiska skiljelinjen har gällt i hur hög 
grad man vill skapa en likvärdig skola för alla barn kontra i vilken utsträckning  olika barn ska 
ges skilda utbildningsvillkor. 
 
Att begreppet inte är enkelt torde stå klart för de flesta. Elever som anser sig behöva extra 
hjälp ska få det inom ramen för den egna klassen. Undervisningen ska vara så individualiserad 
så att alla ska hitta sin nivå i den integrerade klassen. Särskolans vara eller icke vara har 
diskuterats. Men kan alla elever hitta sin roll och sin plats en integrerad klass? Scenariot är 
svindlande. Vilka möjligheter öppnas här och vilka förutsättningar måste finnas? Finns detta i 
praktiken och inte enbart i teorin? Skrtic (1995)i Tideman/Rosenqvist m fl. 2004, uttrycker 
farhågor för retorik och symbolik utan förankring i upplevd verklighet. Henriksson (2004) 
påtalar existensen av en skuggdiskurs, som av författaren beskrivs som ”att när pedagogikens 
ljus och schemateori möter den vardagliga pedagogiska praktiken, skapas en skuggdiskurs. 
Elever ses som problembärare” (fritt efter Henriksson 2004, s.179). Jackson et al (1993) 
poängterar att lärare ska bry sig om elevernas välfärd, att lärare finns för elevernas skull. ”Om 
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vi antar att varje barn utan hänsyn till kön, religion, etnicitet eller begåvning har rätt till 
utbildning, en rätt att lämna skolan med grundläggande färdigheter med huvudet högt och 
med tillit till sin förmåga, vilka konsekvenser har det för skolan och för pedagogiken?” (fritt 
efter Henriksson 2004, s.179). Henriksson (a.a.) påtalar: ”Om erfarenheter av 
skolmisslyckande hör samman med vår syn på demokrati och vår plats i samhället, påverkar 
denna fråga inte enbart utbildningsaspekter men också den värld och de värden vi respekterar” 
(2004, s.180, egen översättning). 
 
Eleverna i vår intervju gav signaler om att de trivdes mycket bra när de arbetade i liten grupp 
och fick specialpedagoghjälp. De önskade att de kunnat få mer sådan hjälp under 
högstadietiden och även tidigare under sin skolgång. 
 
På grundval av våra intervjuer och praxiserfarenhet kan vi inte tro att en skola för alla löser 
alla problem eller ens är realistiskt att se praktiskt genomförd inom en nära framtid. Det våra 
informanter berättar är att de haft stora behov av stöd som inte tillgodosetts under tidigare 
skolår. För att problem ska kunna åtgärdas, måste de uppmärksammas i tid. Utvärdering 
måste ske ofta och som en vardaglig del i arbetet för att problem ska kunna åtgärdas. Om de 
ska kunna åtgärdas, måste resurser finnas och snabbt omdisponeras. För detta krävs hög 
kunskapsnivå och förändringsvilja hos berörda ansvariga, de vuxna som arbetar i skolan. Ett 
sätt att lyckas kan vara att se över klassrumssituation, personalens kompetens och 
gruppsammansättningarna i skolan i enlighet med Myndigheten för skolutvecklings rapport 3 
(2005). 
                   
En skola för alla är ett mål värt att sikta mot. På väg mot målet får man inte tappa de barn och 
ungdomar som faller utanför ramarna. Det kostar att ha en skola för alla och det kostar 
definitivt att inte ha det! Under våren 2006 har Helsingborgs Dagblad i en serie artiklar 
redovisat bilder från skolans vardag i nordvästra Skåne. 060520 skriver Jan-Olof Asp på 
tidningens ledarplats ”Det måste bli rätt nu”. Artikeln handlar om den kommande 
gymnasieskolan 2007 och upplevda brister i grundskolan. Artikelserien har tagit upp 
ungdomar i skolsvårigheter, ungdomar i kriminalitet och arbetssituationen i grundskola och 
gymnasieskola. Som blivande specialpedagoger anser vi att vi måste observera elevers vardag 
även utanför skolan sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner 1979, 1989, 
1999). Socialstyrelsen (2004) har i samarbete med Skolverket och Statens Folkhälsoinstitut 
sammanställt en rapport. Denna rapports anda uppfattar vi som ett steg i riktning mot en skola 
för alla. 
 
Ambitionen är att se problemen och försöka göra något åt dem. Samhällsproblem får 
konsekvenser i klassrummen. Samhällsproblem måste lösas med andra metoder än enbart 
pedagogik. Eliasson (1995, s.167) tar upp partstagande, man ska inte ljuga. Eliasson (a.a.) 
påtalar principen om medvetna och deklarerade partstaganden. Juul Jensen (1985) skriver om 
moraliska argument för forskning som tar ställning för svaga parter. Eliasson (1995) menar att 
även vetenskapliga argument väger tungt för att vi ska ta vår utgångspunkt i deras 
erfarenheter och upplevelse av det samhälle där vi alla lever. Partstagande kan innebära att vi 
använder den erfarenhetsbaserade kunskap som ofta inte räknas som ”riktig kunskap”.  Vår 
uppfattning är att elevens uppfattning gäller, upplevd verklighet har större tyngd än 
redovisade måldokument som upplevs inte vara omsatta i praktiskt handlande. Andersson 
(1988) skriver om barn som behöver stöd. Vilken trovärdighet har vi som vuxna om vi gör en 
sak och säger en annan? Lever vi då upp till målen för specialpedagogutbildningen? 
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Våra intervjuade ungdomar ger exempel på hur de agerat i skolan, genom att själva använda 
våld mot lärare eller andra elever. Dessa problem observeras inte enbart inom skolan längre, 
de debatteras på tidningarnas ledarsidor som i Helsingborgs Dagblad under vårens 
artikelserie. Exemplet med debatten om Hermodsdalsskolan i Malmös framtid våren 2006 har 
belyst hur komplex situationen är. Henriksson (2004) gör en jämförelse mellan formuleringen 
i FN:s barnkonvention och Lpo94, s. 11. Hon finner att ordet skydda och vuxnas uppgift att 
skydda barn finns 29 gånger i texten men att uttryck som diskutera, utveckla och samarbeta 
återfinns i Lpo94, s.11. Innebär detta skilda synsätt, ett deterministiskt och ett mera 
konstruktivistiskt eller är det enbart två skilda bilder av samtiden? (a.a.,s.178).   
 
5.6 Demokrati i samhället ? 
 
Helldin ( 2002 a) påtalar behovet av  mera kunskap inom specialpedagogikens forskningsfält 
om att motverka isolerande och segregerande trender i och kring undervisningen och kring  
hur demokrati och social gemenskap bevars och utvecklas inom skolan. 
 
Skolverket har inlett arbete med jämförande studier av olika skolor ur olika aspekter. Detta 
har utmynnat i ett flertal rapporter, (Skolverket 2005c, 2006). Det allvarliga i debatten om 
demokrati i samhället är som vi ser det, avsaknaden av samhällsekonomiska överväganden. 
Efter genomförd specialpedagogisk utbildning ska vi ha kunskaper enligt SFS 2001:23 om 
uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att 
kunna möta behoven hos alla elever. Inget sägs om behovet av att kunna ekonomi. Om 
Gustavsson (2000) har rätt i att utbildningen har en ekonomisk funktion från mitten av 1980-
talet, som investering i humankapital, borde detta uttalas. Som yrkesverksamma vet vi vilken 
betydelse ekonomi har för skolans möjligheter att arbeta men att tala högt om ekonomi bland 
pedagoger kan uppfattas som att svära i kyrkan. Barn och ungdomar ses ibland som 
kostnader, inte som investeringar i framtiden. Om fältet lämnas fritt för ekonomer, saknas 
kunskaper hos pedagoger för att argumentera med och mot dem. Därför anser vi att 
sektorsövergripande rapporter om samhällsekonomiska effekter av prioriteringar är 
betydelsefulla ( Socialstyrelsen m fl 2004, www.sos.se/plus/skrift.htm). 
 
Har ungdomarna någon möjlighet att påverka beslut om sin framtid? Diskussionen om 
politisk fattigdom fanns som begrepp under Låginkomstutredningens genomförande 
(Johansson 1971). Vårt antagande är att den politiska fattigdomen tilltagit sedan dess. Risken 
finns att upplevelse av vanmakt och oförmåga att påverka leder till polariserade uppfattningar 
och politisk instabilitet. 
 
Vad betyder globalisering i detta? Att Sveriges problem upplevs som marginella i ett 
välordnat samhälle och att en enskild elevs upplevelser intresserar än mindre? I frågor om 
överlevnad, alfabetisering, krig och pandemier förbleknar den lilla människans vardag. 
Innebär det att en frågas vikt ska mätas i antal berörda? Ungdomar på IV är en liten del av 
antalet gymnasieungdomar i Sverige. Vi anser att deras röst har rätt att höras. 
 
Vad betyder ytans betydelse för tidsandan? Postman (1986) skrev en bok med titeln 
Underhållning till döds?  Den var en kritik av ytans tilltagande betydelse i det samhälle vi 
lever i. Fåfänga betraktades som en av de sju dödssynderna tidigare men det är något som 
kommit att omvärderas. Exponering kan vara en lukrativ verksamhet för den som vill bli 
känd. 
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Enligt Helldin (1998, s.13-14) ”måste frågan om specialpedagogisk kompetens sättas in i ett 
brett utbildningspolitiskt och utbildningsfilosofiskt sammanhang, där den samhällssituation 
som är utmärkande för samtidens moraliska trender måste analyseras i ett historiskt 
perspektiv”. Även i forskarsamhället tycks marknadsekonomiska aspekter tillta, en kvalitet 
för forskare i konkurrens om professurer är förmåga att marknadsföra sig och dra in pengar 
till institutionen. Demokratiaspekter i samhällsutvecklingen uppfattas knappast som 
intressanta för investerare om inte situationen upplevs så politiskt instabil att ekonomiska 
intressen äventyras. Politisk oro, exempelvis i Frankrike hösten 2005, belyser riskerna.  
 
I studien fokuserade vi på elevernas skolsituation, vilket gjorde att en bild från andra aspekter 
av deras vardag enbart framgick som en sidoeffekt i undersökningen. Eleverna tycktes 
uppleva isolerade världar, fungerande vid sidan av varandra. Studietiden på IV gav ett bättre 
sammanhang i tillvaron än tidigare skoltid gjort. Skolan var en separat värld, som kunde 
komma i konflikt med andra världar eleven befann sig i. Självklart sammanhang i tillvaron 
var inte ungdomarnas generella upplevelse. 
 
Som undersökare fann vi att ungdomarna upplevde att de tidigare inte fått tillräcklig 
information om var de lärandemässigt befann sig men att de själva inte uttryckte detta. Detta 
är vår tolkning av samtalen i efterhand. Ingen använde uttrycket rätt till lärande. Beskrivning 
av individanpassning av undervisning beskrivs i intervju som en följd av en god relation till 
läraren, inte som en självklar rätt. 
 
Ungdomarna upplevde studiesituationen som en kombination av piska och morot för att 
förbättra studieresultaten. Haug (1998) belyser skolorganisationens betydelse för 
omfattningen av specialpedagogiska insatser. Han ifrågasätter synen att mängden 
specialpedagogiska insatser ökar och menar att mängden kan bero på skolan och skolans 
funktion, inte på elevrelaterade orsaker. Hit kan kontinuitet och stabilitet bland 
yrkesverksamma höra. Flera elever talade om lärarbyten som blivit av avgörande negativ 
betydelse men också om värdet av att bli sedd av andra vuxna än lärare bland skolans 
personal och för kvaliteter som traditionellt inte värderas i skolan. 
 
Vi vet som undersökare inte hur skolan hanterat de problem eleverna beskrev, enbart hur 
eleverna upplevt hanteringen. Om utvärdering skett, om den lett till förändring på kort eller 
lång sikt, vet vi inte. Det har inte varit studiens inriktning men genom fortsatt studie av 
dokument, skulle man kunna ta fram om problemen upplevts som problem under elevernas 
grundskoletid eller om skolans fokus legat på andra faktorer. Tidigare forskning visar att 
lärandesituationer med sänkta förväntningar kan leda till att eleven ges andra förutsättningar 
än om samma elev studerar i en lärandesituation med optimala förväntningar (Stangvik, 1979)  
 
 
5.7 Levnadssituation i utvecklingsekologiskt perspektiv 
 
I Lang (2004) menade ungdomarna att en liten kontakt mellan olika livsvärldar var detsamma 
som en bra kontakt ( jfr Bronfenbrenner, 1989). Ungdomarna i föreliggande studie kände de 
yrkesverksammas förväntan på deras självständighetsutveckling. De upplevde detta som 
mycket positivt. 
 
Som undersökare kan man önska att ungdomarna tidigare skulle ha mött samarbete mellan 
hem och skola. Gunnarsson (1999) poängterar beroendet mellan yttre kontroll och inre frihet. 
De vuxna har ansvar för att skapa rättvisa, jämlika och demokratiska förhållanden för elever 
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och eleven har, liksom de vuxna, ett personligt ansvar för att hantera inre frihet. Hultqvist 
(2001) talar i sin utvärdering av individuella programmet om en paradox hon menar sig ha 
funnit där. Elever som på grund av ”oförmåga” eller ”ovilja” att tillgodogöra sig kunskap på 
de nationella programmen avvisas till en form av pedagogik som är svår att tillgodogöra sig 
för just den elevgrupp som det individuella programmet rekryterar. Traditionella lärare i 
gymnasieskolan styr undervisningen på ett tydligt sätt. Hon menar att socioekonomsikt svaga 
grupper missgynnas i en skola där styrningen är svag. Hon betraktar pedagogiken på IV som 
”osynlig” och ”diffus”. Hultqvist grundar sitt resonemang på observationer och intervjuer och 
de reaktioner eleverna ger uttryck för. Helldin (2002 b) menar att det krävs en tydlig 
kompensation för de grupper som inte motiveras genom uppbackning av samhälle, skola och 
familj. 
 
Att betrakta behov utifrån ett holistiskt synsätt i studiesituationen, kan innebära att skolan 
överväger kort- och långsiktiga planer genom att resonera om samspelet mellan den elev – 
och  den studierelaterade kontexten, se Figur 2, s.26. Skolsystemet bör vara ”ad hokratiskt” 
inriktat (Skrtic, 1995). 
 
Ungdomarnas intryck av sin skoltid var att den präglades av kvaliteter som kan återfinnas 
inom både relationellt och kategoriskt perspektiv, se figur 2, s.26. Det handlade om antingen 
elev- eller ämnesmässiga utgångspunkter som styrde lärandesituationen. Om variationen sågs 
som permanent eller tillfällig eller som normal alternativt avvikande, vem ägde svårigheten? 
Var planer var på kort eller lång sikt? Var ungdomarna själva eller kontexten 
specialpedagogikens objekt? 
 
Lang (2004) skriver ”Ett rimligt antagande är att en skola som ofta möter ett varierande 
elevunderlag bygger in utrymme för variation som ett normaltillstånd i skolorganisationen. 
Varje skolorganisation måste ständigt lägga ner kraft och flexibilitet för att upprätthålla denna 
process” (a.a., s.228). Skrtic (1995) skriver om att verka i ”tältet”, inte i ”palatset”. Enligt vår 
tolkning avser Skrtic att peka på vikten av att vara flexibel, att inte låta tradition och form bli 
viktigare än innehåll.  
 
5.8 Förslag till framtida forskning 
 
Under arbetet med att intervjua lärare våren 2005, kom vi oss att se med vilken ödmjukhet 
och värme lärare beskrev sitt arbete med elever på IV. De väckte vårt intresse för att fråga 
eleverna om deras upplevelser av IV.  
 
En intervjuare besökte IV för att presentera den tänkta undersökningen och försöka väcka 
ungdomarnas intresse. De var avvaktande men inte avvisande. Intervjuaren presenterade 
muntligen tanken på undersökningens innehåll och lämnade blanketter för samtycke och 
underskrift av målsman. Detta skedde i februari 2006. Undersökningen genomfördes i mars, 
sammanfattades i april och analyserades och dokumenterades slutligen i maj 2006. Den 
tidigare studien (Igglund & Svensson 2005) var så stimulerande att genomföra att vårt val 
våren 2006 var självklart, elevers beskrivningar av individuella programmet och till vad man 
ska ha det! Vårt intresse för elever på IV och deras skolgång har inte blivit mindre under 
denna studies gång. Det vore intressant att fortsätta med en uppföljande studie om vad som 
hände sedan, under gymnasietiden och därefter. Den studie vi har genomfört har ett här och 
nu- perspektiv men låter ungdomarna berätta om hur de ser på sin grundskoletid och om vad 
de hoppas av framtiden. Självklart vill vi veta hur det går för dem. Enligt Henrikssons studie 
(1998) kan de elever som väljer för dem rätt program och inte är skoltrötta klara 
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gymnasieskolans yrkesinriktade program. Ur forskningssynpunkt hade det varit mycket 
intressant att följa dessa elever på ett nationellt program och sett hur/om deras betyg icke 
godkänd i kärnämnena från grundskolan hade stoppat dem i utbildningen. 
Vi vill också veta om det faktum att IV kommit att omfatta så många elever medför att 
grundskolans betygskriterier revideras eller att betygsdiskussionen får andra former. 
Gymnasieskolan får nya kursplaner inför hösten 2007. Ska det ses som en följd av utvärdering 
av den gymnasieskola vi haft och en modifiering för att bättre möta behov? 
 
Diskussionen om skolan kompliceras av att det är så svårt att sia om framtiden. Olika 
framtidsperspektiv presenteras och det enda som är säkert är att ingen vet. Som vuxna vet vi 
inte vilka kunskaper och färdigheter som blir betydelsefulla i framtiden. Ingen framtid finns 
för den unge som förlorat hoppet och tron på sig själv! Sådana exempel har vi mött i vår 
undersökning. Som vuxna måste vi arbeta för att visa att alla duger, alla har rättigheter och 
visa på vägar att påverka det vi inte är nöjda med. 
 
Makt och motstånd i klassrummet (Obäck, 2002) ger våra informanter exempel på genom 
beskrivningar av upplevelser i grundskolan. Respektlöshet hos lärare skapar motstånd och 
eleverna upplevde sig sakna inflytande över sin arbetssituation i skolan. De kunde inte göra 
sina röster hörda. De upplevde sig ha makten flyttad till sig på IV, exempelvis genom att 
studierna utgick från deras egna kunskaper, inte från kursplaner. 
 
Elever kan lyckas olika väl i skolan beroende på i vilken skola de går, vilket kön de har och 
vilken bakgrund de har. De intervjuade i vår studie är dubbelt så många pojkar som flickor. 
Som en uppföljande information efter studien har inhämtats att lärarna inte ser att flickor som 
elever särskiljer sig från pojkar. Det behöver inte betyda att ingen skillnad föreligger, enbart 
att ingen tänkt tanken. 
 
Beträffande segregation och fattigdom kan sägas att elevernas framtid sannolikt ser olika ut 
efter IV, beroende på föräldrarnas socioekonomiska förhållanden. Tikkanen skriver om sin 
dotter Sofia och hennes skolproblem (Tikkanen 1982, 1998). Utan kontakter, pengar och ett 
välkänt efternamn hade Sofias framtid säkert sett annorlunda ut än som dotter till ett känt 
författarpar med utblickar i världen och ett etablerat kontaktnät. Våra informanter är sannolikt 
inte socioekonomiskt välbeställda och deras framtid mera osäker. 
 
Inom Sverige ryms många skilda vardagsverkligheter. Det en gång tämligen homogena 
Sverige har blivit mångkulturellt. Det sätter spår, inte minst i främlingsfientlighet och direkt 
hat mellan befolkningsgrupper. Dokumentation av hur bostadsmiljöer faktiskt ser ut i form av 
mångsidiga områdesbeskrivningar behövs för att visa hur fenomen ser ut och för att underlätta 
beslutsfattande i stället för polariserad debatt på osakliga grunder. Att skildra 
undersökningskommuner genom områdesbeskrivningar skulle möjligen kunna förklara 
skillnader och påverka resursfördelning. 
 
5.9 Perspektiv och samhällssyn 
Vilken är vår uppfattning om samhället och den värld vi lever i, vilket perspektiv färgar vår 
undersökning? Vi vill poängtera värdet av alla de tre kunskapsformer Aristoteles menade 
fanns, teoretisk, praktisk och etisk kunskap. Vi menar att proportionerna dem emellan har 
blivit förskjutna, teoretisk kunskap övervärderas i västerlandet (Dewey, 1916) medan praktisk 
kunskap och klokhet i relationer fått en alltför undanskymd plats. Vi menar i likhet med 
Andersson (1986) att lärande och utveckling har både kognitiv och social/emotionell aspekt. 
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Bergströms (1995) tankar om ”värdeinvalider” leder tankarna till Boyes bok Kallocain (1940) 
om användandet av människor för egna syften. 
 
Om Lave och Wenger (1991) har rätt i sin syn på var kunskap förvärvas, är tanken på 
gemenskap i samhället långt viktigare än tillrättalagda skolmiljöer. Att utbilda till demokrati 
och frihet måste vara det centrala. Ger skolan längtan efter kontinuerligt växande och verktyg 
för att tillfredsställa den (Dewey,1916)? Det tror vi förekommer men alldeles för sällan! För 
flera elever har IV inneburit en möjlighet till upptäckter av varför kunnande är bra att ha och 
att kunnande inte måste finnas i böcker. 
 
Kulturell reproduktion- kan den avläsas i vår studie? Ja, våra informanter siktar ofta till yrken 
de känner till och har förebilder i sin närhet. Deras framtidsplaner präglas av vad de sett hos 
morföräldrar, farföräldrar, föräldrar och syskon. Ungdomarnas världsbild präglas av den värld 
de lever i, som barn på landsbygd ägnar man sig åt det som finns tillgängligt på fritiden, djur 
och idrott exempelvis. 
 
Flickor och pojkar gör traditionella val av yrken enligt vår studie, exempelvis bilmekaniker 
och vård. Lärare på IV upplevde inte att genusfrågor alls aktualiserats hos dem. Vi har i 
studien inte ställt frågor med denna inriktning och ingen informant har spontant kommenterat 
genusfrågor. 
 
Vad vet skolan om dyslexi och när agerar man? Påverkar diagnosen arbetssättet? Ja, de två, 
Carl och David, som fått diagnos upplever sig ha fått hjälp och stöd när diagnosen kom, i 
skolår 8. Det verkar vara sent att försöka kompensera för vad de förlorat. Helldin (2002a) 
efterlyser mera kunskap om hur diagnoser påverkar arbetssätt, dels om hur man kan motverka 
isolerande trender i och kring undervisningen. En informant tar upp de vuxnas ansvar för att 
bryta elevgrupperingar som stör eller kränker andra elever. Mobbing är välbekant för ett par 
informanter, som utöver inlärningsproblem måste hantera mobbing, som inte helt försvunnit. 
 
Vad betyder det faktum att IV finns i helt andra lokaler än andra gymnasieprogram? Det har 
vi inte frågat men vi kan gissa att IV lever en tillbakadragen tillvaro. Personer i Barn- och 
Utbildningsnämndens stab kände inte till dess existens vid undersökarens fråga. 
 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979, 1989) se Figur 1, s.24 beskriver 
samspel mellan individ och omgivande faktorer. Det verkar vara ett fruktbart sätt att se på 
ungdomar i sitt sökande efter identitet under puberteten. Mesosystemet, om samspel mellan 
hem och skola, är av särskilt intresse för oss men vi har inte frågat om detta utan kan notera 
att samarbete finns. Respekt för varandra behövs för att utbytet ska bli positivt. 
 
Våra informanter upplever sig som avvikande från andra, främst genom att vara icke-
godkända i kärnämnen, vilket diskvalificerar dem från gymnasiestudier på nationellt program. 
I detta ligger en normativ syn, man ska klara G, utan G är man avvikande. Det kan finnas ett 
kulturellt normalitetsbegrepp, att en grupp har andra normer för vad som är acceptabelt, 
förväntat eller värdesatt. Någon representant för ett sådant synsätt har vi inte mött bland våra 
informanter. Goffman (1963) menar att stigmatisering kan ske i alla aktiviteter. Ungdomarna 
har upplevt sig annorlunda under sin skoltid. Om IV har någon ytterligare 
stigmatiseringseffekt kan vi inte bedöma men risken för ryktet om IV som en ”värstingskola” 
lever, främst för de elever som står utanför IV och underlättar sannolikt inte ungdomarnas 
situation. Enligt Foucault (1986) varierar normen för vad som anses vara normalt under olika 
tider och mellan olika samhällsstrukturer. Vi kan enbart spekulera om hur ungdomarnas 
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familjer ser på deras skolgång. Ingen av ungdomarna säger att de fått kritik hemma när de haft 
icke-godkänt resultat i något kärnämne, vilket kan peka på att förväntansnivån är låg. 
Utanförskap på ett område leder ofta till utanförskap på andra områden, menar Oliver och  
Barnes (1998). Om det kan vi inte uttala oss eftersom vi hållit oss till skolsituationen i vårt 
frågeformulär. Carl berättar ändå om hur utanför han känner sig och att livet periodvis inte är 
värt att leva. Hur utanför gemenskapen blir man som elev på IV, när kamraterna börjar på 
andra gymnasieskolor på annan ort? Informanterna berörde inte detta. Hur mycket begränsar 
detta ungdomarnas kontakter med andra ungdomar som har samma intressen? Vem hade 
accepterat en studielokal, avlägsen från andra studielokaler för gymnasister?  Är detta ett 
tecken på att ungdomarna är uppgivna, lydiga och anpassar sig till de krav omvärlden ställer? 
Andersson (1996) tar upp vilka elever lärare tänker på när de hör begreppet ”elever med 
skolproblem”. I grundskolans senare del handlar det främst om elever med sociala problem 
och skoltrötta elever. Att skoltrötthet finns bland de intervjuade ungdomarna är uppenbart, 
mindre bekant är om de har egna sociala problem eller ser sig som bärare av familjens sociala 
problem. 
 
Säljö (2000) diskuterar hur kunskap bevaras, återskapas och förnyas. I första hand tänker man 
på skola men han anser att samtal är väl så viktiga miljöer för kunskapsförmedling som 
skolan, exempelvis att laga en bilmotor eller bruka jorden. Det är en kunskapssyn som de 
intervjuade ungdomarna har stor sympati för. Enligt Dysthe (red.) (2003) sker det mesta 
lärandet genom att lyssna, läsa, skriva och tala. Hundeide ( Dysthe (red) 2003) menar att om 
ungdomar definieras från vad de saknar, leder det till en självuppfattning hos eleven och en 
uppfattning hos läraren, som hindrar utveckling och lärande. Han menar att misslyckande i 
skolan lika gärna kan bero på att eleven inte behärskar samspel, det sociala språket och 
koderna som på otillräcklig förmåga.( Dysthe (red.) 2003, s.150). 
 
6 Sammanfattning 
 
I våra arbeten som lärare respektive socionom har vi mött många ungdomar som känner att de 
inte duger som elever eftersom de inte har klarat av att uppfylla politikers krav på en 
grundskoleelev. Kraven är att under tiden på grundskolan nå G i de tre kärnämnena svenska, 
engelska och matematik. Det gör eleverna behöriga att söka valfritt program i 
gymnasieskolan. Då det inte blir så är de hänvisade till att studera på Individuella 
programmet, (IV) det enda program i gymnasieskolan som är öppet för dem. I annat fall får de 
sluta att studera och istället söka ett arbete. I praktiken är det endast i undantagsfall ett 
alternativ. För det stora flertalet ungdomar är en gymnasieutbildning enda vägen fram till ett 
arbete. Under 2005 gjorde vi en studie på IV där vi fokuserade på lärarna och deras syn på IV 
och elevernas tid där, i kampen för att nå betyg G. Studien gav oss inspiration till att fortsätta 
studera IV och då koncentrera oss på elevernas upplevda verklighet.  
  
Syftet med vår studie har varit att få klarhet i varför elever studerar på individuella 
programmet, vad som är elevens huvudsakliga mål med studierna på IV, om eleverna har 
praktik under sin studietid och hur de ser på dess betydelse för motivation och studieresultat. 
 
För att inhämta kunskap om detta har vi sökt fakta om grundskola, det individuella 
programmet och de nationella gymnasieprogrammen. Vidare har vi hämtat kunskap från 
utvärderingar och rapporter, främst från Skolverket samt i huvudsak två avhandlingar, Lang 
(2004) …och den ljusnande framtid är vår…samt Henriksson (2004) Living away from 
Blessings . Dessa avhandlingar belyser problematiken för de elever som inte finner sin plats i 
den ”vanliga skolan” utan har gått en annan väg för att få sina behov av utbildning 
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tillgodosedda. Det finns likartade problem och frågeställningar som det finns för de elever 
som går på IV, därav vårt intresse för just dessa avhandlingar. De visar också på att 
segregering ibland, och för vissa elever, kan vara framgångsrik. Vår önskan var att genom vår 
studie få veta mer om elevers upplevelser av skolan, direkt och utan mellanhänder.   
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att fånga erfarenheter från elevernas vardag där 
vi önskar hitta gemensamma nämnare i elevernas bakgrund och synsätt. Enligt Kvale (1997) 
är då den kvalitativa intervjun den bäst lämpade eftersom den kvalitativa intervjun söker efter 
att förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Sex elever som studerar vid det individuella 
programmet i två kommuner har intervjuats. Vårt arbete motiveras av vårt intresse att se hur 
ungdomarna upplever sin studietid. Vi kategoriserade våra intervjusvar i följande teman   
 
 

• elevens bakgrund och erfarenheter av tidigare skolgång 
• elevens upplevelser om sitt arbete på IV 
• elevens egentliga mål med studierna 
• praktikens betydelse 
• elevens tankar om förändringar på högstadiet 
• visioner 

 
Undersökningen visar på att samtliga våra informanter har erfarenhet av specialpedagogiska 
insatser under grundskoletiden. Grundskolan har inte kunnat tillgodose elevernas 
undervisningsbehov inom ramen för sina nio år för att nå betyget G i kärnämnena. Eleverna 
påtalar att med fler lärare och mindre grupper kanske deras resultat varit annorlunda.  
 
Det finns olika anledningar till att eleverna studerar på IV. Övervägande delen av eleverna 
börjar på IV på grund av de tänker försöka nå behörighet till ett nationellt program. Vidare 
finns det de som söker en paus i studerandet där praktiken fungerar motivationshöjande för att 
senare orka återuppta sina studier. Ingen av våra intervjuade hade möjlighet att få ett arbete 
efter grundskolan så de hade i praktiken enbart IV att tillgå. 
 
De intervjuade har alla funnit sig väl tillrätta på IV. De gav uttryck för att trivas och hade fått 
nya vänner. Ryktet om IV som en skola för ”invandrare och kriminella” som en respondent 
uttryckte det, är helt felaktigt enligt samtliga elever. De känner att deras studier går framåt, 
dock med varierande fart. Stödet anses tillräckligt och man blir bemött som en vuxen vilket 
leder till att självkänslan växer. Lärarna är duktiga på att motivera och stötta. De peppar 
eleverna. Dessutom uppfattas lärarna som goda pedagoger som finner alternativa 
undervisningsmetoder som passar den enskilde eleven. 
 
Tankarna om vad som ska ske efter IV kan delas upp i två riktningar. Den ena är att efter IV 
gå ett treårigt nationellt program. Den andra riktningen är att få ett arbete utan 
gymnasiekompetens. Möjligheten till att studera vidare som vuxen om behov uppstår 
övervägs också av en elev. 
 
För fyra av eleverna har praktiken stor betydelse. Den motiverar till studier samtidigt som den 
stimulerar eleverna till att göra ett bra arbete för att få goda referenser från en arbetsplats. 
Eftersom deras praktikplats finns inom ett arbetsområde de gillar så ökar uthålligheten både 
på praktikplatsen och på IV där de har de teoretiska studierna. De två elever som enbart har 
teoretiska studier på IV uttalar sig inte alls om praktik eftersom det inte varit aktuellt för dem.  
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Eleverna har många förslag hur man ska kunna göra det lättare för fler elever att nå G i 
kärnämnena i grundskolan. Krav på fler lärare och mindre elevgrupper, mera genomgångar av 
studiestoff i klassrummet, dela på elevgrupper som missköter sig och förstör för är av 
eleverna framförda exempel. Bättre metodkunskaper hos lärare allmänt och andra läromedel 
framförs också som önskvärda förändringar. Elever kan även känna sig hindrade av varandras 
skilda kunskapsnivåer. 
 
Ungdomarna har en positiv framtidstro även om inte framtiden med nödvändighet måste 
innebära ett fullföljt gymnasieprogram. De längtar efter att ha ett arbete inom yrkesområden 
de har bekantat sig med och där de kan få känna arbetsglädje. Framtiden handlar dock inte 
enbart om skola eller arbete. Att eleverna berörs av livets allvar kan avläsas i önskan om att 
slippa sjukdom i familjen, vilket upplevs ha större betydelse än framtida arbete och 
utbildning.     
 
Vi hoppas få möjlighet att följa dessa ungdomar under gymnasietiden och därefter se hur livet 
blir för dem och till vilken nytta de använt sin tid på IV. Någon genväg ut i arbetsliv visade 
sig IV inte alls vara för våra informanter, vilket vi hade antagit!  
 
Ett ytterligare undersökningsområde skulle kunna vara områdesanalyser för att påverka 
resurstilldelning och planering av pedagogiskt arbete för ökad medvetenhet i riktning mot en 
skola för alla i enlighet med målen för specialpedagogutbildningen i SFS 2001:23 ”att 
genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 
utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever ”.  
 
Så vill vi verka som specialpedagoger! 
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Bilaga 1 

Intervjumanual                                 Stödfrågor 
 
Berätta om dig själv. Vem är du? 
Hur kommer det sig att du går på 
IV. 
Fanns det andra alternativ? 
Vilken info fick du av Syo? 
 

 
Bakgrund, erfarenheter, 
tidigare skolgång 
Fanns det någon linje på nationella 
programmet som lockade? 

 
Hur trivs du på IV? 
Lyckas du med det du gör? 
Påverkar du din dag på IV? 
Vilket är ditt egentliga mål med 
tiden på IV? 
Får du det stöd du behöver? 
 

 
Mobbing, kamratskap,  
medbestämmande, påverkan, 
belöning, bestraffning, ekonomi, 
förhållningssätt och bemötande 
Gör du några framsteg? 

 
Hur är veckan fördelad mellan teori
och praktik?  

 Motivation, handledare,  

Var praktiserar du?  
 

 

 
Eget val? 

 
Var visionär. Förändra högstadiet 
så att många fler nå G redan där.  
 

 
Hur? 
Kostnader? 
Elevens resp. lärarens ansvar? 

 
Hur ser du på din framtid? 

 
Vad gör du om 5 år? 
Kan du tänka dig att gå över på ett 
nationellt program? 
 
 

 
Önska vad du vill (mirakel)! 
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