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Sammanfattning 

 
Vårt intresse för ämnet till denna c-uppsats väcktes under studie- och yrkesvägledarutbildningen 
när vi läste om ungdomars problem att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldern 16 – 18 år, som inte följer ett nationellt 
gymnasieprogram utan går på individuella programmet, ser på sina möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts genom en surveyundersökning 
i enkätform och en gruppintervju. Resultatet visar att ungdomarna vet att utbildning är viktigt för att 
få ett arbete men samtidigt uppger merparten av dem att om de blev erbjudna ett arbete så skulle de 
välja det framför att gå kvar i skolan. Ungdomarna uppfattar att de har relativt god kunskap om 
arbetsmarknaden, men kan ändå inte riktigt redogöra för vad det innebär, vilket kan betyda att det 
finns ett glapp mellan skolan och arbetslivet. 
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The way of young people 
from the individual program  
to work 
 
 
 

Anna Ferngren Porss & Inger Johansson 

 
 

Abstract 
 
 
The interest in the subject of this study was raised during our education when we read about the 
difficulties for young people to find a place at the labour-market. 
The aim of this study was to find out what the view of the possibilities to find a place on the labour-
market is for young people, 16 – 18 years old, who don’t follow a national program but follow the 
individual program.  
Both quantitative and qualitative methods have been used through a survey questionnaire and a 
group-interview. The results show that young people know that education is important to get a job 
but at the same time the majority says that they would leave school if they got a job-offer. The 
young people think that they have a relatively good knowledge about the labour-market but at the 
same time they can’t describe what it imply. This could mean that there is a gap between school and 
working life. 
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1. Inledning 

Vårt intresse för detta ämne till c-uppsats väcktes under studie- och yrkesvägledarutbildningen när 
vi läste om ungdomars problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Vad händer med ungdomar 
som inte befinner sig i utbildning eller arbete? Vilka är förutsättningarna för dem att känna 
delaktighet i vårt samhälle? Ett arbete är inte bara en viktig del för att kunna försörja sig utan det är 
även en social faktor som ger oss en möjlighet att växa som människa. Om ungdomar hamnar 
utanför arbetslivet är risken stor att de mister en viktig beståndsdel till samhällelig trygghet.  
Vad tänker ungdomarna själva? Är de förberedda att möta dagens arbetsliv? Vi vill undersöka hur 
ungdomarna resonerar om sitt inträde i arbetslivet. Vi ser ungdomarna som subjekt och inte objekt. 
Kent Andersson förklarar det på sitt sätt i dikten Vingen: 
 
Vingen 

Vi går alla omkring med en vinge 

som vi inte kan flyga med. 

Som blir till en börda för oss 

som vi måste smyga med. 

Vi hade nog alla kunnat flyga 

om inte alla självutnämnda; 

vicevärdar, 

poliser, skolvaktmästare 

och alla dom praktiska, taktiska 

nitiska, kritiska 

anemiska, akademiska 

felfinnarna med pekpinnarna 

hade sagt: 

Du kan väl inte flyga! 

Håll dig på marken din envingade jävel! 

Och drömmer du ens om att våga 

med ett enda vingslag, prova din flygförmåga, 

så tar vi din vinge en dag! 

Vi går alla omkring med en vinge, 

en dröm, en längtan, en sång. 

Tänk, om våra vingar finge flyga tillsammans en gång! 

Om du ser en vinge flaxa över taken, 

ska du inte springa hem och bli nervös. 

Du ska bara stanna och begrunda saken 

och sen tänka: 

Där är en som sluppit lös! 

 
I artikel Den resandes ensak? Forskning om karriärutveckling och karriärvägledning (2007) 
skriver Lindh & Lundahl att dagens val av utbildning, yrke och de mer övergripande vägarna i livet 
är en process som innebär högre komplexitet, fler motsägelser och fler risker än för endast några 
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årtionden sedan. De skriver vidare att den vägledning som individen behöver i dagens samhälle är 
att få hjälp att hantera sitt formande och omformande av sin karriär. I Skolverkets rapport 
Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon (2004) tar författarna också upp 
samhällets utveckling mot allt fler och återkommande valsituationer. Samtidigt menar de att det 
positiva i denna utveckling är att det finns fler möjligheter för individerna. 
Forskningsnätverket för Karriärval och vägledning skriver att  
 
 Konsekvenserna av de omfattande förändringarna av svensk skola, arbetsmarknad  
 och ungas villkor i vägledningsperspektiv under de senaste 10-15 åren är dock  
 föga analyserade. 

1
 

 
Fransson & Lindh (2004) påvisar också att det behövs ordnade kunskaper om hur ungdomar 
föreställer sig val av utbildning och arbete, om vilka kunskaper de har om val av utbildning och 
arbete samt hur de handlar i val som gäller utbildning och arbete. Det finns ett stort behov av att 
undersöka hur ungdomars levnadsbanor och val av utbildning och yrke bildas över tid och hur 
förändrade yttre villkor påverkar detta (Lindh & Lundahl, 2007). 
I Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2008 (2008) står det att ungdomstiden är en period då 
mycket händer och de villkor som unga växer upp under lämnar avtryck som de bär med sig under 
hela livet. 
 
Vi känner ett stort intresse för ungdomars situation i dagens samhälle därför att vi ser hur tufft 
många unga har det i sina liv. Våra egna erfarenheter från ungdomstiden är att den var krävande. I  
vårt arbete som studie- och yrkesvägledare vill vi försöka möta ungdomarna i deras tankar och vara 
ett stöd i deras val till utbildning och yrke. 

1.1. Val av problemområde 

I Utredning om unga utanför (Utbildningsdepartementet, 2003) står det att ungdomar i åldern 16-19 
år som befinner sig utanför skola och arbetsliv har ökat kraftigt det senaste decenniet. Detta har fått 
till följd att många kommuner i Sverige har organiserat uppföljningsansvaret för ungdomar under 
20 år inom gymnasieskolan (Sveriges kommuner och landsting, 2008).   

I rapporten Ung idag 2008 (Ungdomsstyrelsen, 2008) står följande: 

En viktig aspekt av välfärden är att kunna utvecklas som människa och skaffa sig nya  
kunskaper. Det är också en förutsättning för att kunna utöva inflytande. Att unga skaffar  
sig utbildning och deltar i lärande processer är en del i förverkligandet av de ungdomspolitiska 
målen om att unga ska ha tillgång till välfärd och inflytande. Huvudområdet beskriver ungas 
tillgång till formell och icke-formell utbildning samt till informellt lärande. (s 15) 

 

                                                 
 
 
 
 
 
1
 http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/about.htm 2009-02-28 
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Förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrats de sista 30 åren. Den karaktäriseras av en 
växande ungdomsarbetslöshet och ökade svårigheter att få jobb utan utbildning på gymnasienivå 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006). De elever som inte når godkänt i kärnämnena på 
grundskolan blir inte behöriga till ett nationellt program utan hänvisas till det individuella 
programmet, IV-programmet.  
Ungdomsstyrelsen (2008) skriver att utbildning är ett viktigt steg för en etablering på 
arbetsmarknaden och menar att idag går nästan alla på gymnasiet och det finns stora valmöjligheter 
inför vilken utbildning man ska gå. Samtidigt skriver de att arbetsmarknaden har förändrats, att det 
finns få jobb och att de flesta arbetsgivare ställer krav på utbildning. De menar också att det är allra 
svårast att etablera sig på arbetsmarknaden för dem som har avbrutit sina studier eller aldrig har 
börjat på gymnasiet. Vi väljer därför att undersöka hur ungdomar som går på gymnasieskolans 
individuella program tänker kring sitt framtida arbetsliv. Vi väljer dessa därför att det är här vi 
hittar de som inte följer ett nationellt gymnasieprogram och många av dessa går heller aldrig över 
till ett nationellt program (SOU 2002:120). 
 
I Skolverkets rapport Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon (2004) 
skriver författarna att det är en svår uppgift för unga människor att utveckla en någorlunda fast 
identitet på samma gång som de behöver hantera samhällets stora förändringar när det handlar om 
val av framtid. De menar att de unga lever i ett risksamhälle där de aldrig kan vara säkra på om det 
ser likadant ut idag som imorgon.  
 
Giddens (2000) skriver i sin bok Modernitetens följder att mot bakgrund av den allt högre 
förändringstakten i samhället lever vi i en tid som präglas av traditionernas och kollektivets 
minskade betydelse för mänskliga val och handlingar. Han menar att i det traditionella samhället 
utgjordes en individs identitet av de värderingar och livsstilar som var bestämda av kollektivet och 
att ett yrke oftast ärvdes från en generation till en annan och att individen sysselsatte sig med det 
ärvda yrket under hela sin livstid. I dagens samhälle saknar individen, enligt Giddens, den 
trygghetskänsla som den mer traditionella arbetsmarknaden erbjöd och nu är det allt viktigare för 
individen själv att konstruera sin identitet, välja livsstil och utforma egna livsplaner. 
Lund (2006) skriver i sin avhandling Marknad och medborgare - elevers valhandlingar i 
gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser att möjligheten att börja arbeta 
direkt efter grundskolan är näst intill obefintlig i dagens samhälle. Han menar vidare att olika 
ungdomar har olika förutsättningar att tillgodogöra sig samhällets kunskapsresurs vilket leder till 
social differentiering i utbildning.  

I boken Ungdomar i övergångsåldern (Hagström red, 1999) menar Ahlgren att ungdomsåren är en 
period i livet då individen är ganska sårbar och villrådig inför vuxenlivet och möts av krav och 
förväntningar på vilken väg som ska vandras. Hon skriver:  

Val av utbildning och yrke kan ses som ett samspel mellan individens egna preferenser  
utifrån sina förutsättningar och förväntningar på arbetslivet och de förväntningar  
omgivningen ställer på individen av traditionella eller ekonomiska skäl. Individens 
möjligheter att göra ett fritt val är begränsade och rör sig mellan ett subjektivt  
handlingsutrymme som individen uppfattar och agerar utifrån och ett objektivt  
handlingsutrymme som kan beskrivas i mer konkret form. (s. 89)  
 

I rapporten Unga utanför (Ungdomsstyrelsen, 2003) står det att en majoritet av ungdomarna som 
står utanför arbete och studier inte har kommit igenom grund- och/eller gymnasieskolan. 
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Författarna menar att detta ställer stora krav på en fortsatt utveckling av skolans möjligheter att ge 
alla den utbildning de behöver för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. De menar bland annat 
att de individuella programmen måste fortsätta att utvecklas mot en ännu större individualisering 
och att det ska vara elevens behov som styr utbildningsinsatserna och inte utbildningsresurserna 
som styr elevens möjligheter till individuella lösningar. Nordiska Ministerrådet (2008) skriver i 
Ungdomars väg från skola till arbetsliv att ungdomars etableringsvillkor på arbetsmarknaden 
handlar om utbildning. Utbildningskraven har generellt sett trissats upp och ofullständig 
gymnasieutbildning resulterar i stora problem i övergången från skola till arbetsliv. Det framhålls 
därför som betydelsefullt att andelen som fullföljer och fullbordar en utbildning på gymnasienivå 
ökar. I rapporten konstaterar författarna vidare att utan att genomföra några egentliga beräkningar 
får unga människor själva utstå de viktigaste konsekvenserna av sitt utanförskap och att både de och 
samhället har mycket att vinna på att finna en plats för dem. Författarna menar att den enda 
lösningen är att det läggs ännu större resurser på att etablera de unga utanför även om det kommer 
att kosta, men att det samhällsekonomiskt lönar sig på sikt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 
det mer effektivt att en högre utbildning kommer tidigt i en individs liv (Arbetslivsinstitutet, 2006).  
 
Fransson & Lindh (2004) skriver att ungdomar måste använda sig av ett kontinuerligt tänkande när 
det gäller upplevelser, vilja och vilka möjliga vägar som finns och att de förstår att det handlar om 
att göra ett eget val. Detta förklarar Trondman (2003) i boken Kloka möten genom begreppet socialt 
produktiva val, vilket bland annat innebär ”att föra alla medborgare över en tröskel där de har 
uppnått förmågan och där de befinner sig i omständigheter där de kan välja att leva och verka väl” 
(s 25).  Han menar vidare att det handlar om att ge unga människor förutsättningar till att bli val- 
och handlingsförmögna och att ge de resurser som behövs för att minimera riskerna att de unga blir 
offer för omständigheter och andras maktutövning. Därutöver behövs självreflektion och 
känsloinlevelse för att förstå effekten av de egna villkoren och intressena (Trondman, 2003).  
Genom studien hoppas vi få inblick i vilken kunskap som ungdomar har eller vilka behoven är om 
hur arbetslivet fungerar. Detta kan vara till hjälp i vårt arbete som studie- och yrkesvägledare.  

1.2. Förförståelse  

Undersökningen bygger på vår förförståelse. Samtidigt som det inte går att förutsätta att den 
behöver vara den rätta (Thurén, 1991). Förförståelsen grundar sig på att vi arbetar inom det 
kommunala skolväsendet. Vi har god insikt i ungdomars val till gymnasiet, deras tankar och 
möjligheter. Vi möter ungdomar i grundskolans år 7-9 och gymnasiets fordonsprogram som studie- 
och yrkesvägledare. Eftersom vi i vår yrkesroll möter ungdomar, tar vi både medvetet och 
omedvetet, reda på mycket som handlar om ungdomars situation ur ett samhällsperspektiv. Vi vet 
att arbetsmarknaden förändras snabbt och att etableringen på arbetsmarknaden sker allt senare, samt 
att det drabbar ungdomar på ett negativt sätt. 

1.3. Grundantaganden 

Enligt vad vi beskrivit i val av problemområde antar vi att de ungdomar som kommer till IV-
programmet på grund av icke godkända betyg i svenska, matematik och/eller engelska från 
grundskolan, avhoppat nationellt gymnasieprogram eller annan orsak (t ex sjukdom) är mer utsatta i 
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dagens samhälle. Vi vet däremot inte om dessa ungdomar uppfattar att de är utsatta. Vi antar också 
att dessa ungdomar sannolikt behöver få en djupare förståelse för arbetsmarknaden för att kunna 
planera sitt framtida arbetsliv ur ett mer strategiskt perspektiv.  

1.4. Syfte 

Syftet är att undersöka hur ungdomar i åldern 16 – 18 år, som inte följer ett nationellt 
gymnasieprogram utan går på IV-programmet, ser på sina möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  

1.5. Forskningsfrågor 

Våra forskningsfrågor är: 

• Uppfattar ungdomar att de har kunskap om arbetslivet? 

• Förstår ungdomarna kopplingen mellan utbildning och att få ett arbete? 

• Vilka faktorer påverkar ungdomars tankar om ett framtida arbetsliv?  

• Finns det en samstämmighet mellan ungdomars tankar om arbetslivet och kraven som ställs 
i arbetslivet? 

1.6. Avgränsningar 

Tidigare forskning visar att kön, social och kulturell bakgrund påverkar ungas val och deras syn på 
val, liksom att den lokala kontexten också har en stor roll (Lindh & Lundahl, 2007). Vi kommer 
inte att studera specifikt kring hur detta påverkar ungdomarnas valsituationer. Däremot kommer vi 
att i vår studie beröra hur kön, social, kulturell bakgrund och lokal kontext kan påverka ungdomars 
tankar kring samhällets krav och ett framtida arbetsliv. 

1.7. Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn utgår från att vi observerar hur och varför sociala relationer existerar, samlar in 
information om dem och till slut genererar teoretiska påståenden (May, 2001). Vi ser att för att 
kunna skapa systematiska studier av samhället måste vi använda oss av den hermeneutiska tanken 
”läran om tolkningarnas teori och praktik” (May, 2001, s 26). Vi måste som forskare ha en 
förståelse av människors beteende och detta innebär även att vi måste ha förmågan till empatisk 
inlevelse av människors handlingar, mer än en inriktning på de krafter som påverkar dem. I denna 
kunskapssyn formas individen som subjekt eller objekt och menar att människors medvetande 
avspeglar deras livsvillkor och beskriver hur strukturer reproduceras och önskningar frustreras 
(May, 2001). Det krävs att vi som forskare engagerar oss om vi ska förstå det sociala livet (a.a.). 
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1.8. Människosyn och grundsyn 

Enligt Broady (1990) domineras skolan av en föreställning om utbildning som en likvärdig 
möjlighet för alla, oberoende av vilken social bakgrund man har. Men genom detta synsätt, som i 
praktiken leder till att skolan i utbildningen försöker hantera alla på ett likvärdigt sätt, ser man inte 
att det sker en överföring i utbildningen av samhällets dominerande system av normer och värden. 
Att inhämta kunskap är bland annat beroende av studievana i familjen, elevens sociala bakgrund 
och så vidare. Att behandla alla lika betyder att de som inte har samma förutsättningar får svårare 
att tillägna sig och omvandla kunskapen i utbildningen till den bildning som krävs. Enligt 
Bourdieus sociologi så har elever från studieovana hem inte fått tillgång till de nycklar som krävs 
för att knäcka ”skolkoden”. Vår tolkning av Dewey (2004) och hans syn på samhället och 
demokratin är att alla människor kan utvecklas och att de har någonting att bidra med i samhället. 

1.9. Begrepp 

I vår studie återkommer ordet prao som betyder praktisk arbetslivsorientering.  
Syftet med prao är ett sätt för att nå upp till de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Där står 

 
 att eleverna ska inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna göra väl  
 underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Eleverna ska också få underlag 
 för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar  
 med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till samt samverkar med arbetslivet  
 och närsamhället i övrigt. Därför måste eleverna få tillräckliga kunskaper och erfarenheter  
 för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna  
 framtiden. De ska få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 
 få kännedom om möjligheterna till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder (Lpo94). 

2. Bakgrund 

2.1. Resultat av litteratursökning 

Vi har sökt information på internet på sökmotorn Google med sökorden ungdomar, individuella 
programmet, arbetsmarknad, arbetsliv, framtid, val, utbildning. Vi har funnit anknytande 
utredningar, böcker, artiklar och rapporter. Dessutom har vi genom C- och D-uppsatser hittat 
litteratur som anknyter till vårt ämne. Vi har också hittat relevant litteratur i vår kurslitteratur på 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. 

2.2. Forskningsanknytning 

2.2.1. Ungdomsperspektivet 

I forskningssammanhang har ungdomsbegreppet avgränsats på olika sätt. Fransson & Lindh (2004) 
beskriver begreppet ungdom som livsfas och ungdom som social och kulturell konstruktion. De 
visar med hjälp av Arnell Gustafsson tre olika perspektiv på begreppet ungdom: 
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1. Socialisationsperspektivet. Detta perspektiv innebär att individen ungdom övergår till att 
bli en vuxen individ. Det väsentligaste att titta på är övergångsprocessen till vuxenlivet. 

2. Generationsperspektivet. Detta perspektiv handlar om att påvisa att en ung människa 
tillhör en annan generation än en vuxen människa. Enligt Arnell Gustafsson är det detta 
perspektiv som bidragit till flertalet studier av ungdomars attityder till arbete. Ungdomar 
för med sig erfarenheter och värderingar i livet som skiljer sig från den äldre generationen.  

3. Åldersperspektivet. Det här perspektivet betonar att individer i olika åldersgrupper lever 
under olika förutsättningar. Detta har betydelse i hur de upplever saker och hur deras 
livskvalitet är.  

Författarna fortsätter med att beskriva ungdomar som en social kategori. De tar hjälp av Öhlund 
som menar att grunden för skapandet av ungdom som en social kategori beror på de institutioner 
och organiserade verksamheter vars uppgift är att utbilda, fostra och förbereda de unga för 
vuxenlivet. Tidigare nämnde vi Trondman (2003) som skriver om socialt produktiva val vilket 
bland annat innebär att ”för alla medborgare göra de materiella, institutionella och 
utbildningsmässiga omständigheterna tillgängliga inom vilken en god mänsklig verksamhet kan 
väljas” (s 25). Det handlar om att ungdomar får förutsättningar att kunna göra val och bli 
handlingsförmögna. 
 
Bjurström & Forsnäs skriver i Ungdomsstyrelsens rapport Ny tid nya tankar? Ungdomars 
värderingar och framtidstro (1998) att ett av de viktigaste stegen in i vuxenlivet är att etablera sig 
på arbetsmarknaden. År 1997 var enligt författarna andelen som studerar och har fast anställning 
lika vid 24 års ålder. De menar därmed att ålder spelar en stor roll i samspelet mellan studier och 
fast anställning. Redan under 1990-talet såg man att ungdomar etablerade sig allt senare på 
arbetsmarknaden (SOU 2001:54). Det berodde framförallt på förbättrade möjligheter till utbildning 
och på de försämrade möjligheterna på arbetsmarknaden (a.a).  I Ungdomsstyrelsens (2003) rapport 
De kallar oss unga har man undersökt hur ungas syn på bland annat fritid, hälsa, utbildning, 
framtidstro och arbete förändrats över tid. Resultatet visar att unga studerar längre, att det tar lång 
tid att etablera sig på arbetsmarknaden samt att de bildar familj sent. Författarna menar att i takt 
med att etableringen till vuxen senarelagts inom olika arenor har också synen på när man betraktas 
som vuxen förändrats till viss del. En viktig del av att bli vuxen är fortfarande att kunna försörja 
sig, men existentiella faktorer som att ta ansvar för sina egna beslut, veta vad man vill med sitt liv 
och att hitta sin identitet är också viktigt. Att få barn har blivit en viktigare vuxenfaktor sedan 
Ungdomsstyrelsens förra undersökning som gjordes år 1997. Däremot ses inte en färdig utbildning 
som en viktig faktor för att bli vuxen, vilket författarna förklara med att det idag är svårt att säga 
när man är färdig med sin utbildning. 
Fürth (2008) skriver i boken Den dubbla utmaningen att ungdomar födda mellan år 1985 och år 
1995 finns i början av sin andra livsålder som innebär tiden med ansvar och familjebildning och att 
denna inte nås förrän uppåt 30-årsåldern. Han menar att dessa har haft och har en längre barn- och 
ungdomstid än någon annan tidigare generation unga och att de tänker på ett annat sätt, har andra 
värderingar och har vuxit upp i en helt annan tidsanda. Samtidigt menar han att det är samhället 
som låter de unga stegvis ta sig in i vuxenlivet genom olika handlingar som är åldersbestämda. 
Denna gradvisa syn på de ungas förmåga att axla vuxenansvar är en relativt ny företeelse (Fürth, 
2008). Dagens samhälle står inför den stora utmaningen att bemöta ungdomars sätt att tänka och 
värdera samhället och arbetslivet (a.a.). 
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2.2.2. Utbildningsperspektivet 

Författaren Lars Magnusson menar i boken Håller den svenska modellen? (2006) att de förbättrade 
studiemöjligheterna inte innebär något problem eftersom studier förhoppningsvis leder till högre 
kunskaper och vid ett inträde på arbetsmarknaden finns därmed ett högre förädlingsvärde. För att få 
en positiv utveckling är det dock viktigt att studierna verkligen leder till ökat värde på 
arbetsmarknaden (Magnusson, 2006). Under 1990-talet ökade tendenserna på höjda krav för många 
yrken samtidigt som yrkena inte förädlats speciellt mycket (a.a). Arbetskraftens genomsnittliga 
utbildningstid var år 1970 åtta år mot att vara tolv år 2006 (a.a). Magnusson (2006) menar dock att 
det är väldigt svårt att visa på att det finns en så kallad överutbildning på dagens arbetsmarknad 
samtidigt som han skriver att det är viktigt att titta på hur utbildningsväsendet organiseras. 
 
Ungdomsstyrelsens (2008) visar att mellan läsåret 2002/03 och 2006/07 ökade andelen elever som 
enligt slutbetygen nådde målen för 16 ämnen i årskurs 9 från 79,7 procent till 81,3 procent. Andelen 
flickor som nådde målen var konstant högre än andelen pojkar (Ungdomsstyrelsen, 2008). 
Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan minskade något under de senaste fem 
läsåren, från 89,9 procent läsåret 2002/03 till 89,1 procent läsåret 2006/07 (a.a). Andelen 
flickor som var behöriga till gymnasieskolan 2006/07 var 90,4 procent, medan motsvarande 
andel bland pojkar var 87,9 procent (a.a). Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan 
som ger grundläggande behörighet till högskolestudier minskade från 89,2 procent läsåret 2002/03 
till 88,9 procent läsåret 2006/07 (a.a). Siffrorna avser allmän behörighet och de flesta 
högskoleutbildningar kräver särskild behörighet (a.a). Andelen unga kvinnor med grundläggande 
behörighet till högskolestudier var högre 2006/07, 91,3 procent, än andelen unga män, 86,4 procent 
(a.a). 
 
När det handlar om att ta beslut till fortsatta studier påverkas de unga kvinnorna mindre av 
föräldrarnas utbildningsnivå och klasstillhörighet jämfört med de unga männen (Löfström, 2004).  
Även om vår undersökning inte handlar om högskolestudier anser vi att följande studie tillför 
viktig, intressant och relevant forskningsanknytning till vårt ämne. Studien Studenter som arbetar – 
Var och varför? (Hylander, 2009) visar att en viktig faktor för högskolestudenters etablering på den 
ordinarie arbetsmarknaden är meriter från arbetslivet oavsett om de förvärvats genom 
frivilligarbete, inom ramen för studierna eller genom regelrätta extraarbeten. Studien visar vidare 
att arbete vid sidan av studier bidrar till den för framtiden viktiga kombinationen av teori och 
praktik. Författaren menar att det vore bra om det fanns utökade möjligheter för studenterna att 
försörja sig och samtidigt skapa en naturlig övergång mellan studier och arbete. Studier i 
kombination med arbete underlättar inträdet på arbetsmarknaden (Hylander, 2009). Det är särskilt 
viktigt att kunna kombinera studier och arbete för studenter från så kallade studieovana miljöer, det 
vill säga de vars föräldrar inte har läst vidare efter grundskolan och att skälen till detta är 
ekonomiska (a.a). Studenter är en heterogen grupp med olika förutsättningar för att bedriva studier 
och arbete men det som förenar dem är att de genom studier vill stärka sina chanser på en framtida 
arbetsmarknad (a.a). 
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2.2.3. Arbetsmarknadsperspektivet 

Ungdomar är ingen homogen grupp och för vissa ungdomar går det lätt att komma ut på 
arbetsmarknaden medan andra har svårare att hitta sin plats (Arbetslivsinstitutet, 2006). Ungdomar 
med bristfällig utbildning är överrepresenterade när det handlar om arbetslöshet och att vara utanför 
arbetsmarknaden, vilket märks tydligt i en lågkonjunktur (a.a). Under 1990-talets krisår 
diskuterades detta mycket och forskning visar att tidig arbetslöshet har långsiktiga konsekvenser 
särskilt om de unga ska börja sitt arbetsliv i en lågkonjunktur (a.a). Eftersom de unga är nya på 
arbetsmarknaden saknar de ofta såväl personliga kontakter som arbetslivserfarenhet (a.a). 
Ungdomsstyrelsens (2004) studie Ungas syn på arbete visar att unga som är arbetslösa under en 
längre tid ofta värderar arbete lägre än andra ungdomar och att andra värden, som fritid, vänner och 
familj, blir viktigare. Studien menar att dessa då vänder sig bort från en arbetsmarknad som inte kan 
ta emot dem och att det är ett sätt att hantera situationen.  
Situationen för unga vuxna som lämnar skolan är i dagens samhälle ovanligt osäker (Hagström red., 
1999). Britta Jonsson skriver om ungdomars motivation och förväntningar om arbete mot bakgrund 
av de pågående förändringarna i samhället (Hagström red, 1999). Hon har med hjälp av begreppet 
”det sociala kontraktet” sett att det handlar både om samhällets förväntningar och krav på individer 
och om individernas värderingar om yrke och arbete. Hon förklarar att det handlar inte enbart om 
arbetsmarknadens villkor utan också om vilka anspråk de unga har på arbetsmarknaden. Genom 
detta, menar hon,  kan man se såväl tilltagande risker som nya möjligheter vilket bidrar till 
förståelse för ungas rationalitet och handlingsutrymme i övergången från utbildning till arbete och 
tillbaka igen. Fürth (2008) menar att det finns en slags ”spotarbetsmarknad” för unga mellan 16 och 
30 år där jobben är till för att ha under en kortare tid, till exempel inom restauranger och 
nöjesetablissemang. Att byta arbete allt oftare är en trend som verkar hålla i sig och en ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden ökar också vikten av att hitta bättre system för kunskapsöverföring för 
att arbetsplatser inte regelbundet ska förlora kunskap (Kiefer, 2009).  
 
När dagens ungdomar ska välja yrkesbana handlar det om att hitta ett yrke som både ger inkomst 
och som är intressant och givande (Hagström red, 1999). Samtidigt är beslutsprocessen svår vid 
utbildnings- och yrkesinriktning eftersom utbildningskraven ökar och arbetsmarknaden allt mer 
utvecklas mot specialisering (a.a). Å andra sidan ges alltmer specialistkunskaper på arbetsplatsen 
och arbetsgivare uttrycker att de främst värderar social kompetens och intresse hos den de 
rekryterar (a.a). I SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden skriver Löfström (2004) att 
spännvidden är ofta väldigt stor när det gäller vad man som ung vill bli jämfört vad man som vuxen 
faktiskt arbetar med. Orsaken till detta anser författaren vara att arbetsmarknaden i stort förändras 
väldigt långsamt och att vissa yrken behöver fler arbetstagare än andra yrken. Anna Kiefer (2009) 
skriver i artikeln Lathund för generationsväxling att inom de närmaste tio åren kommer, enligt SCB 
(Statistiska Centralbyrån), den arbetsföra befolkningen att öka med 70 000 personer vilken inte 
kommer att räcka för de blivande pensionärerna på 374 000 personer. Hon menar att frågan kring 
generationsväxling blir allt viktigare i takt med att allt fler ska försörja ännu fler och allt längre in i 
framtiden. Personalchefer menar att det handlar om att dels attrahera, integrera och behålla de unga 
på arbetsplatsen dels att överföra kunskap och så kallad tyst kunskap från de äldre till de yngre 
(Kiefer, 2009). Det krävs förståelse för de ungas kunskap, kultur och ansvar för att detta ska bli 
framgångsrikt (a.a). Fürth (2008) menar att för att förstå de skilda sätt som olika generationer ser på 
sig själva och sin omgivning är att försöka förstå varandra bättre och se vilka värderingar respektive 
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generation har. Även arbetsgivaren har en viktig roll för att se till att olika generationer möts 
(Kiefer, 2008).  
 
I Ungdomsstyrelsens (2003) studie Ungas syn på arbete förklaras med hjälp av Berglund följande 
incitament till arbete: 
 

• Materiell orientering. Här är hög inkomst och karriärmöjligheter, status och anseende 
viktigt. 

• Instrumentell orientering. Här är arbetet ett verktyg för att tjäna pengar, oavsett om det är 
för att ha råd att bo och ha familj, för att vara ekonomiskt självständig 
eller för att bli rik. 

• Altruistisk orientering. Här betonas vikten av sociala och kommunikativa egenskaper 
såsom bra arbetskamrater, bra arbetsklimat, att arbeta med människor, trygg anställning, 
lite eller ingen stress, att arbetet är nyttigt för andra etc. 

• Individualistisk orientering. Här uttrycks en inställning som betonar personlig 
utveckling, självförverkligande, intressant och utmanande arbete, möjligheter till 
egna initiativ, kreativitet, eller en uttalad önskan om ett specifikt yrke eller 
profession. 
 

Studien tar även upp ytterligare ett incitament som framkommit i ett internationellt komparativt 
projekt om ungas etablering på arbetsmarknaden. Det handlar om unga som lever i miljöer där 
möjligheterna att etablera sig i arbetslivet är näst intill obefintliga, och bland unga som har mycket 
negativa erfarenheter från utbildning och arbetsliv: 
 

• Anti-arbete-orientering. Den består i att inte orientera sig mot arbete, utan att i stället 
vända sig från arbete som norm. 

 
När det gäller de egenskaper som unga ser som viktiga i ett arbete spelar bakgrund, utbildning, kön 
och ålder en stor roll (Ungdomsstyrelsen, 2004). Betydelsen av fast anställning betonas när man blir 
äldre och när försörjningsbördan ökar (a.a).  
I rapporten framkom att skillnaderna i attityder till arbete är större mellan olika grupper av unga än 
mellan ungdomar och vuxna (Ungdomsstyrelsen, 2004). T ex visar studien att unga kvinnor anser 
att det är viktigare att ha intressanta arbetsuppgifter, att få möjlighet till personlig utveckling, att 
arbetsmiljön är bra, att ha trygghet i arbetet samt hur arbetet är organiserat än vad unga män gör. 
Unga män tycker enligt studien att det är viktigare än unga kvinnor att kunna göra karriär och att ha 
en bra lön. Detta emotsägs enligt resultaten av studien Global Youth, gjord av Kairos Future 2007, 
som Sofia Johnsson (2008) hänvisar till i artikeln Unga kvinnor vässar armbågarna. Hon skriver att 
hög lön och hög status är viktigare eller lika viktigt för unga kvinnor som för unga män samtidigt 
som i stort sett alla frågor som berör arbetslivet är viktigare för unga kvinnor än för unga män. 
Studien visar vidare att både unga kvinnor som unga män tycker att trevliga arbetskamrater är 
viktigast i ett framtida arbetsliv. För att nå det yrke man vill ha anser båda kategorierna att det 
viktigaste är att skaffa en bra utbildning och att arbeta hårt. Johnsson (2008) menar att dagens unga 
kvinnors värdering av hög lön, statusfyllda arbeten och stort ansvar visar att de är optimistiska och 
har gott självförtroende. Samtidigt, skriver hon, har kvinnor fortfarande lägre löner och mindre 
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makt och att detta gör att kvinnor känner att de behöver ha höga ambitioner inom alla aspekter på 
framtida karriär, såsom materiellt, sitt egenvärde, att komma överens med andra och att förnya sig. 
Kvinnors gradvis högre utbildningsnivå kan påverka framtida generationers utbildnings- och 
yrkesval (Löfström, 2004).  
I Kairos Futures studie Generation Ambition från år 2007, där personer mellan 30 och 50 år ingick, 
visar det sig att det är kvinnorna som har högre ambitioner än ambitionsuppfyllelse (Johnsson, 
2008). Det visar sig också att det är kvinnan som har huvudansvaret för hushålls- och 
familjeaktiviteter (a.a).  
 

2.2.4. Framtidsperspektivet 

I artikeln Många sätt att lära i framtidens klassrum (Dahlén, 2009) menar Charles Fadel, 
styrelseledamot i Partnership of the 21st Century skills, att unga människor behöver vara både 
specialister och generalister i framtiden. Han menar att baskunskaper och social kompetens är vad 
morgondagens arbetsliv kräver och det innebär en stor utmaning för utbildningssystemet och att det 
idag finns ett gap mellan de kunskaper och färdigheter som elever lär sig i skolan och de kunskaper 
och färdigheter som behövs på 2000-talets arbetsplatser. Förutom baskunskaper, som fortfarande är 
nödvändiga, förväntar sig arbetsgivare att de kombineras med kritiskt tänkande, förmåga att lösa 
problem, kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och ledarskapsförmåga.  
Carlsson (2009) skriver i artikeln Skolan måste kunna möta ”digitala infödningar” att 
framtidsanalytikern Troed Troedsson menar att utbildningssystemet har stora utmaningar att vänta i 
framtiden och Troedsson menar bland annat att ungdomar kan ha en digital kompetens som 
överstiger lärarnas och att det kan inverka på varför skolan inte är intressant.   
Elza Dunkels, lektor och lärare vid lärarhögskolan i Umeå och specialiserad på ungdomars 
nätbeteende, menar att dagens unga är födda med internet och digitala medier medan deras lärare 
inte har samma erfarenhet och vana (Carlsson, 2009). Det påverkar elevernas möjligheter när de ska 
ta sig ut i näringslivet därför att där handlar det om att ta till sig och använda ny teknik medan 
skolan i stor utsträckning fortfarande använder sig av traditionella resurser (a.a). Dunkels menar att 
en förändring är nödvändig och livsviktig och att den måste ske snabbt. Hon ser en risk i att skolan 
blir marginaliserad som institution om klyftan mellan skola och ungdomar växer ytterligare. Genom 
att föra en tydligare diskussion om hur dagens lärarroll ska se ut kan skolan bli bättre på att möta 
ungdomarna (a.a). Dunkels menar vidare att ungdomar fortfarande behöver lärare eftersom 
ungdomar inte kan allt, det viktiga är att förstå att de har andra kunskaper.  En viktig resurs är ett 
utökat samarbete och mer kunskapsutbyte mellan skolan och omvärlden och framför allt 
näringslivet (a.a). Dagens unga är uppvuxna med mobiltelefon och dator som självklara 
kommunikationsverktyg och arbetslivets uppgifter kommer att helt förändras när de unga tar med 
sig sina IT-vanor in i arbetslivet (Fürth, 2008). Fadel menar att dagens unga lär genom att lyssna, 
se, känna och samarbeta och beskriver framtidens klassrum som en blandning av 
inlärningsmöjligheter (Carlsson, 2009). Framgångsrik intelligens är att kombinera det vi lär med 
praktisk och kreativ förmåga (a.a).  
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2.2.5. Attityder, värderingar och tillit 

Attityder och värderingar formas i den socialiseringsprocess som börjar i spädbarnsåldern och 
sedan pågår hela livet (Ungdomsstyrelsen, 2004). Förutom familjen är det den övriga sociala 
kontexten såsom skolan, kamraterna och yrkeslivet som påverkar etableringen och förändringar av 
attityder (a.a). Även medier påverkar och har betydelse i detta (a.a). Föreställningar om arbete, om 
olika yrken och om yrkesval grundläggs tidigt (a.a). 
Det förhållningssätt, det vill säga de attityder och värderingar, som etableras när man är ung blir en 
referensram för de kriterier man sedan kommer att ha för vad som är önskvärt och eftersträvansvärt 
i arbetslivet, kriterier som i sin tur vägleder de ungas handlingar (Hagström red, 1999). 
 
I Ungdomsstyrelsens studie Ungas syn på arbete (2004) beskrivs utifrån tidigare 
beteendevetenskaplig och socialpsykologisk litteratur fyra funktioner om attityder: 
 

- Kunskapsfunktionen som hjälper oss att förstå den verklighet vi lever i genom att  
strukturera all information vi möter i vardagslivet. 

- Nyttofunktionen som hjälper oss att nå uppställda mål och som underlättar detta genom 
att vi orienterar oss och vårt handlande mot det som vi har positiva attityder till och undviker 
det vi har negativa attityder till. 

- Värdefunktionen som förstärker vår egen självbild och den bild andra får av oss när vi  
ger uttryck för de värderingar vi har gentemot andra människor och sociala företeelser. 

- Försvarsfunktionen som innebär att vi kan inta olika attityder i syfte att dölja och försvara oss 
mot situationer och företeelser som vi till exempel uppfattar som obehagliga eller pinsamma. 
(s 11) 

 
Attityderna används för att förstå verkligheten, att rikta vårt handlande åt ett speciellt håll samt att 
vara markörer som riktas mot andra för att definiera oss som egna individer eller att vi tillhör en 
viss grupp (Ungdomsstyrelsen, 2004). Studien visare vidare att attityder också kan användas för att 
dölja eller försvara oss och att attityder och värderingar kan förändras under en första tid på ett nytt 
arbete. Det handlar dels om att förväntningarna från arbetsgivarens sida uppfylls dels om att 
individen anpassar sina ambitioner och förväntningar (a.a).  
I stort sett visar all forskning om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige om lönearbetet som norm 
vilket handlar om att en hedervärd person arbetar och gör rätt för sig. (Ungdomsstyrelsen, 2004). 
Arbetets betydelse är en del av vår önskan att leva upp till normer och ideal i vårt samhälle medan 
arbetslöshet upplevs som mindre hedervärt och rent ut sagt skamligt (a.a).  
 
Giddens (2000) menar att centralt för begreppet tillit är känslan av att personer och ting är pålitliga. 
Den person som ger de allra flesta människor en grundtrygghet är modern (a.a). Det finns 
omständigheter där korrekt tillit saknas vilket kan betecknas som misstro till system eller personer 
(a.a). Misstro mot system innebär skepsis eller negativ inställning till dess expertis och misstro till 
personer innebär tvivel på den hederlighet som deras handlingar visar (a.a).  
 

2.2.6. Styrdokument 

Den senaste läroplanen (Lpf 94) för gymnasieskolan och de övriga frivilliga skolformerna 
(komvux, gymnasiesärskolan och särvux) trädde i kraft den 1 juli 1994. I skollagen anges skolans 
grundläggande uppdrag om de övergripande målen för skolans verksamhet. Läroplanen anger 
skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. De styrdokument som anger kraven i 
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utbildningen är programmål, kursplaner och betygskriterier. Varje kommun ska fastställa en 
skolplan. 
 

2.2.7. Individuella programmet 

Ett individuellt program kan ha olika längd och innehåll och bestäms av den enskilde elevens 
behov. Målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt eller specialutformat 
program. I annat fall får eleven slutbetyg från individuellt program, när eleven fullföljt den 
studieplan som lagts upp. 
PRIV är ett programinriktat individuellt program, speciellt inriktat på de elever som inte kommer in 
på de nationella programmen eftersom de inte uppfyller kraven på godkänt grundskolebetyg i 
svenska, engelska och matematik. 
Skolan skall särskilt sträva mot att varje elev som lämnar utbildning på ett individuellt program i 
gymnasieskolan skall ha: 

• En planering för och goda möjligheter till fortsatt utbildning eller förvärvsarbete. 

I Skollagen 5 kap. Gymnasieskolan står följande: 

 4 b § Ett individuellt programs kall först och främst förbereda eleven för studier på ett  
 nationellt program eller ett specialutformat program. Utbildningen skall bedrivas i en  
 omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning får dock minskas  
 om en elev begär det och styrelsen för utbildningen finner det förenligt med syftet för  
 utbildningen. Ett individuellt program kan 

- särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat program (programinriktat -
individuellt program), 

- göra det möjligt för ungdomar att genom lärlingsutbildning förena en anställning som syftar  
         till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan,  

- möta elevers speciella utbildningsbehov. 
 Ett individuellt program som har ett sådant syfte som avses i första stycket kan utformas för  
 en grupp elever. 
 Ett programinriktat individuellt program skall utformas för en grupp elever. 
 Utbildningen på ett individuellt programskall följa en plan, som skall fastställas av styrelsen  
 för utbildningen. I fråga om sådana individuella program som avses i andra stycket  får 
 regeringen föreskriva att utbildningen i skolan skall omfatta minst vissa ämnen. (Lag 2004:1368). 

 

På IV-programmet finns elever som inte har godkända grundskolebetyg, elever som inte kom in på 
det gymnasieprogram som de önskade, elever som på grund av olika orsaker hoppat av ett annat 
gymnasieprogram och elever som på grund av andra orsaker inte kunnat börja ett nationellt 
gymnasieprogram (t ex sjukdom). 

3. Metod 

3.1. Undersökningsstrategi 

Vi har valt att ha en kvantitativ ansats. Genom vårt arbete kom vi fram till de antaganden vi 
beskriver under kapitel 1:3. Vi har därför valt att göra en surveyundersökning i enkätform då vi 
ville se om våra antaganden stämde eller inte stämde med de resultat som studien gav. 
Surveyundersökningar mäter fakta, attityder eller beteenden genom att ställa frågor (May, 2001). Vi 
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har samlat in data om vad våra respondenter har för uppfattning om sitt framtida arbetsliv. För att 
respondenterna ska kunna förstå och besvara frågorna menar May (2001) att det är viktigt att 
antaganden omformuleras, d v s operationaliseras till mätbara enheter. Detta har vi gjort genom att 
konstruera enkäter (se bilaga 1) utifrån våra antaganden.  
Genom enkäterna har ungdomarna kunnat vara anonyma vilket har minskat risken att de svarar det 
som de tror att vi vill ha som svar.  
Vi har även en kvalitativ dimension i vår studie då vi trots att vi har använt oss av en 
surveyundersökning först måste förstå ungdomarnas referensram. May (2001) menar att det ingår 
en etnografisk huvudkomponent i allt bra surveyarbete. Dessutom har vi gjort en gruppintervju (se 
bilaga 2) efter enkätundersökningen. 

3.2. Metod och teknik 

Vår undersökning har skett med hjälp av en enkät med definierade frågor (se bilaga 1) som ställts 
till samtliga elever på IV-programmet i två kommuner. I utförandet av enkätfrågorna använde vi oss 
av både induktiva och deduktiva tekniker (May, 2001, s 136). Vid konstruktionen av enkäten valde 
vi i att ställa frågor i kronologisk ordning i tre olika delområden. Svarsalternativen till fem av 
enkätfrågorna har medvetet gjorts med endast fyra svarsalternativ. Anledningen är att vi har velat 
utesluta en neutral punkt på skalan. Det finns en tendens hos vissa personer att placera sig på den 
neutrala punkten för att slippa ta ställning (Wärneryd, 1993).  
 
Del 1: Enkätens inledning behandlar ungdomarnas bakgrundsfaktorer, då dessa är av mindre 
känslig natur och mindre krävande.  
Del 2: Frågor kring utbildning. 
Del 3: Frågor kring arbetsliv.  
Till några frågor i enkäten fanns det ett kommentarfält för att göra det möjligt för respondenten att 
kunna förtydliga sig.  
 
Vi har även gjort en gruppintervju som genomfördes för att vi ville få djupare insikt i hur 
ungdomarna tänker när det gäller sitt framtida yrkesliv. En av lärarna på programmet plockade ut 
fyra elever som gärna ställde upp på en intervju. Dagen då intervjun skulle genomföras var en av 
eleverna sjuk och det blev då en ersättare för henne. 
Det var fyra elever, två killar och två tjejer som deltog i gruppintervjun. Alla fyra gick det första 
året på gymnasiet på det individuella programmet. En av eleverna hade börjat på ett nationellt 
program med grundskolebetyget icke godkänt i matematik men hoppat av, och fortsatt på det 
individuella programmet. Intervjun gjordes efter att enkäten genomförts, då vi upptäckte att vi 
behövde få en djupare förståelse för ungdomarnas tankar. Vi använde oss av en halvstrukturerad 
enkätmall (se bilaga 2). Alla fyra eleverna hade tidigare fyllt i enkäten. 

3.3. Genomförandesteg 

Vi har tagit kontakt med respektive kommuns gymnasieskola och fått information om antalet elever 
på IV-programmet. Därefter kontaktade vi respektive rektor för IV-programmen och förklarade vår 
studie och vad den innebar. Då dessa godkänt att vara med i studien bestämde vi möten med lärarna 
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vid IV-programmen. Vi bestämde tillsammans med dem när enkäten skulle genomföras. Vid 
enkätgenomförandet hade eleverna i en skola samlats i ett klassrum och det var en lugn och 
avslappnad stämning. Vid den andra skolan hade eleverna samlats i ett uppehållsrum och 
stämningen påverkades negativt på grund av några elever som var högljudda och stökiga. Gruppen 
elever delades sedan upp i två grupper för att kunna genomföra enkäten vid bord. 
Vi hann inte göra någon test av enkäten på verkliga uppgiftslämnare utan använde oss av en äldre 
studerande för att få lite feedback på våra frågor.  
Gruppintervjun genomfördes i ett bokat rum på skolbiblioteket. 

3.4. Urval och urvalsgrupp 

Vi har genom ett subjektivt urval valt de ungdomar som går IV-programmet då vi antog att dessa 
ingår i riskzonen för att hamna utanför arbetsmarknaden. May (2001) menar att om man har en god 
kunskap om populationen kan man skaffa sig en god och täckande uppfattning om situationen i ett 
sådant urval. Eleverna fanns på IV-programmet i två kommuner i södra Sverige. Det finns ett IV-
program i varje kommun. Vi valde dessa två kommuner då vi bor där och valde båda kommunerna 
därför att det ger oss ett större underlag. Totala antalet blir 66 elever. 
Vi tänkte inte göra någon statistisk generalisering från urvalet till populationen och valde därför att 
göra ett strategiskt urval. Det innebär att vi valde ut dem som ingick i studien utifrån en känd 
egenskap (May, 2001, s 121). Antalet enheter kan i detta urval vara litet och metoden försvaras med 
att den statistiska precisionen är mindre viktig än att studien ”fyller sitt syfte” (a.a). 
Efter sammanställning av vår enkät gjorde vi en gruppintervju med fyra respondenter, två tjejer och 
två killar, från en av kommunerna. Dessa tillfrågades av läraren på IV-programmet och de 
medverkade frivilligt. Vi valde av tidsskäl endast en kommun för gruppintervjun. 

3.5. Datainsamling 

Vi gjorde enkätundersökningarna var för sig i respektive kommun. För att undgå bortfall var vi 
själva med vid ifyllandet av enkäten. Vid eventuella oklarheter fick alla respondenter samma 
kompletterande information. I den ena kommunen deltog ett tillräckligt antal ungdomar vid första 
besöket medan i den andra kommunen gjordes ett kompletterande besök för att få en bättre 
svarsfrekvens. Bortfall genom sjukdom eller annan frånvaro, t ex praktik, kunde vi inte göra något 
åt. Vi kunde inte garantera fullständig anonymitet men genom att vi i samband med enkäten lät 
ungdomarna lägga ner sina enkäter i ett kuvert stärkte vi anonymiteten. Vid gruppintervjun var vi 
båda med. Vi delade upp frågorna mellan oss samtidigt som vi lät varandra komma in med 
följdfrågor. Intervjun spelades in och transkriberades.  

3.6. Tillförlitlighet 

Holme & Solvang (1991) skriver att förutom att informationen måste vara tillförlitlig, det vill säga 
ha hög reliabilitet, måste den samtidigt vara giltig, det vill säga ha hög validitet. Genom att vi 
strävade efter att standardisera frågeformuläret fick vi hög reliabilitet. Tanken bakom 
standardisering innebär att respondenterna får samma fråga formulerad på samma sätt och därmed 
fick vi ett gott resultat som beror på skillnad i åsikt och inte på hur frågan ställdes (May, 2001, s 
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117).  Genom att ta hänsyn till reproducerbarheten, d v s att andra forskare får samma resultat 
genom att använda studiens urvalsmetod, enkät osv. ökade trovärdigheten (a.a). 
Innan gruppintervjun ställde vi oss frågorna: Vill verkligen ungdomarna avslöja hur han/hon 
tänker? Hur sant är det som framkommer?  
 
Källkritiken handlar om att förstå människor, deras villkor och drivkrafter och för detta krävs 
empati (Thurén, 2005). Vi har i möjligaste mån tänkt på detta. Dock kan vi se att det är svårt att 
vara helt neutral vid en intervju och vi är medvetna om att vi kan ha påverkat respondenterna. Även 
respondenterna kan ha påverkat varandras svar. En annan synvinkel är att vi inte vet i vilken 
dagsform som respondenterna var i vid intervjutillfället, vilket kan inverka på validiteten i studien. 
En källa är trovärdigare ju närmare sin samtid den är (Thurén, 2005). Därför tror vi att de svar vi 
fick av respondenterna både i enkäten och vid intervjun är till stor del sannolika eftersom de flesta 
avslutat sina grundskolstudier för mindre än ett år sedan.   

3.7. Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att de som deltog i studien informerades om undersökningen 
och vilka villkor som gällde för att de skulle delta. De intervjuade informerades om att deltagandet 
var frivilligt och när de gav sitt samtycke att delta i undersökningen uppfylldes samtyckeskravet 
För att uppfylla konfidentialitetskravet gav vi ge de som ingick i studien möjligheten att vara 
anonyma, såg till att förvara vårt material på ett för obehöriga säkert ställe och såg till att detta inte 
går att identifieras av utomstående. När det gäller nyttjandekravet kommer de insamlade 
uppgifterna inte användas i något annat syfte än i rapporten. Detta informerade vi också deltagarna 
om.   

3.8. Bortfallsanalys 

Av totalt 66 elever var det 36 som svarade på enkäten. Det innebär att 30 ungdomar inte svarade på 
enkäten. Svarsfrekvensen är därmed 54 %.  
Bortfallen beror på sjukdom, heltidspraktik eller annan frånvaro. Vid intervjutillfället hade en av de 
undersökta kommunerna börjat en diskussion om utskrivning från IV-programmet på grund av hög 
frånvaro, vilket ökade bortfallet. 

3.9. Resultatbearbetning 

Enkäterna har bearbetats och analyserats för hand och i programmet Excel. De frågor som är 
standardiserade och kodade har matats in i ett kodformulär. Efter inmatningen tog vi fram en 
frekvenssammanställning för samtliga frågor.  
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3.10. Resultatredovisning 

Resultaten från undersökningen redovisas i resultatdelen i tabeller och i löpande text. Vi har valt att 
dela in vårt resultat i tre kategorier: bakgrund, utbildning och arbetsliv. Vi har valt dessa kategorier 
då vi använde dem vid konstruktionen av enkätens frågor och vid gruppintervjun. Vi utgick från 
våra forskningsfrågor där bakgrund är viktig för att förstå vad ungdomar kan påverkas av och om 
de har tillräcklig kunskap om arbetslivet, utbildning hur de ser på skolan och kopplingen till 
arbetslivet medan kategorin arbetsliv genomsyrar alla forskningsfrågor. 
Del 1 innehåller resultat från enkäterna och del 2 innehåller resultat från gruppintervjun.  

4. Resultat 

4.1. Resultat av enkäter 

Här nedan redovisas resultatet av enkäterna. De redovisas i områdena bakgrund, utbildning och 
arbetsliv.  
 

4.1.1. Bakgrund 

Enkäten grundar sig på totalt 36 elever som går det individuella programmet på gymnasiet. I tabell 
1 visas undersökningsgruppens fördelning mellan kön.  
 
Tabell 1: Fördelning kön 

Kön                                   Antal elever 

Tjejer  17 

Killar  19 

 
 
 
På frågan om föräldrarna hade arbete svarade: 
29 elever att pappa hade arbete och 7 elever att pappa inte hade arbete. 
21 elever att mamma hade arbete och 15 elever att mamma inte hade arbete. 
 
De elever som hade föräldrar som arbetade svarade på frågan vilket arbete dessa hade förutom en 
elev som svarade ”skit i det du”.  
 
När det gäller frågan om de haft prao på grundskolan så har 31 av eleverna haft prao, och 5 elever 
har inte haft någon prao. Om praon har haft någon betydelse för dem när de sökte till gymnasiet ser 
skillnaderna ut så här: 
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Tabell 2: Praons betydelse för gymnasievalet  

Alternativa påståenden Fördelning  

Helt avgörande  2  

Ganska stor betydelse  6   

Liten betydelse 11  

Ingen betydelse 15  

Ej svarat   2  

 
Det är 22 av eleverna i undersökningen som har eller har haft praktik på det individuella 
programmet och 14 elever som inte har haft någon praktik. 
 
Hur upplevelsen av grundskolan varit för eleverna i undersökningen fördelas enligt följande: 
 
Tabell 3: Elevernas upplevelse av grundskolan 

Alternativa påståenden Fördelning  

Mycket meningsfull  1  

Meningsfull  13  

Lite meningsfull 16  

Inte meningsfull  6 

 

4.1.2. Utbildning 

Det var övervägande delen av ungdomarna som började på individuella programmet direkt efter 
grundskolan. 13 av eleverna började på ett nationellt program som de senare avbröt. 
 
Tabell 4: Fördelning över när eleverna började det individuella programmet 
Program                            Fördelning 

Direkt IV-programmet 23 

Avhopp från Nationellt 

Program  13 

 
 
Diagram 3 visar att utav de totalt 36 eleverna som ingått i undersökningen går 29 elever första året 
på det individuella programmet. Det är 4 elever som går andra året, och 3 elever som går sitt tredje 
år på det individuella programmet. 
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Diagram3: Gymnasieår på individuella programmet  
 
På frågorna om vilket gymnasieprogram de valde i år 9 och vilket program de söker idag svarar 11 
elever att de kommer att söka samma program igen. Det är 25 elever som under året på det 
individuella programmet ändrat inriktning och därmed gymnasieval. 
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Diagram 2:  1 = antal elever som väljer samma gymnasieprogram som år 9 
 2 = antal elever som har ändrat sitt gymnasieval 
 
Den information de har fått om de utbildningar som finns på gymnasiet anser 25 elever att de har 
fått tillräcklig information. Det är 11 elever som tycker att informationen inte varit tillräcklig. 
 
På frågan om vilka förhoppningar de har efter att gått på det individuella programmet är det 22 
elever som hoppas att de kommer in på ett nationellt program till hösten. 6 elever hoppas att de har 
ett arbete och lika många hoppas att de får gå ett år till på det individuella programmet. Här är det 
en elev som inte svarat och en elev har svarat att han/hon gör annat, men har ej beskrivit vad detta 
innebär. 
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Om eleverna skulle få ett arbete efter det individuella programmet så svarar 26 elever att de inte 
skulle gå kvar i skolan medan 10 elever skulle välja att fortsätta studera. 
 

Tabell 5: Arbete eller studier 

Alternativ                          Fördelning  

Arbete  26 

Fortsatt utbildning 10 

 

Elevernas önskedröm när det gäller framtida arbete varierar. 9 elever uttrycker bara sin önskan om 
att få ett arbete utan att beskriva vad det skulle vara. Däremot kan man se att några poängterar att 
det ska vara ett arbete de trivs med och några skriver att de vill tjäna bra. Det är 20 elever som har 
angett tankar på yrkesdrömmar och 7 elever som inte vet eller har tänkt på hur deras önskedröm ser 
ut: 
 
 

− Att starta ett spelföretag (2 st)  - Skadereparatör på en verkstad 
− Fast arbete med bra lön inom djur/natur - Djursjukvårdare 
− Kriminaltekniker eller något inom flyget  - Bilmekaniker 
− Dagis - Industri 
− Fotograf  - Affärsman eller idrottslärare 
− Make up Artist  - Svetsa och tjäna mycket pengar (2 st) 
− Porrstjärna  - Grundskolelärare eller teater/dramalärare 
− Målare  - Att få ett arbete där man trivs (4 st) 
− Jobba med musik på något sätt  - Att få ett arbete/tjäna bra (5 st) 
− Dansare eller frisör  - Vet inte/har inte tänkt på det (5 st) 
− Starta eget 
− Har ej svarat (2 st) 

 
Hur eleverna ska kunna nå sin önskedröm svarar 18 elever att de kan nå med hjälp av rätt 
utbildning. Att med hjälp av kontakter kunna få det arbete man vill tror 7 elever är det viktigaste. 
Att på egen hand nå sin önskedröm tror 4 elever. Det är även 4 elever som tror att det är med hjälp 
av rätt utbildning och de rätta kontakterna som de kan nå sin önskedröm. En elev har svarat att det 
är rätt utbildning, rätta kontakterna och på egen hand som man kan nå sin önskedröm. Att man med 
de rätta kontakterna och på egen hand kan nå sin önskedröm tror en elev. En elev har ej svarat på 
frågan. 
 

4.1.3. Arbetsliv 

På frågan om vilken person som betyder mest för ungdomarna på individuella programmet när det 
gäller deras framtida arbetsliv så svarar 13 elever att det är lärare som betyder mest. Att det är 
Studie- och yrkesvägledaren ansåg 2 elever som den viktigaste personen, och 16 elever svarar att 
det är annan person som betyder mest. Annan person är då specificerad som; mamma, pojkvän, 
flickvän, syskon, familjen och de själva. Det är 3 elever som inte svarat på den frågan och 2 elever 
som anger att ingen har någon betydelse för dem när det gäller deras framtida arbetsliv. 



 

24 
 

 

0

2

4

6

8
10

12

14

16

18

Lä
ra

re

S
tu

di
ev

ägl
ed

are

A
nn

an
 p

er
so

n

E
j s

va
ra

t

In
ge

n

 
Diagram 3: Vilken person som betyder mest för ungdomarna när det gäller framtida 
arbetsliv 
 
I tabell 6 redovisas hur eleverna ser på möjligheten att få ett arbete efter avslutad 
gymnasieutbildning. Här har två elever markerat mellan stora och små, dessa redovisas ej i tabellen. 
 
Tabell 6: Möjligheter till arbete efter avslutat gymnasium 

Alternativa påståenden Fördelning  

Mycket stora   3 

Stora  17   

Små  11 

Obefintliga   3     

 
I tabell 7 redovisas hur viktigt eleverna värderar ett arbete, vilket 22 elever tycker är mycket viktigt. 
En elev tycker att det är både viktigt och lite viktigt och det svaret är ej med i tabellen. 
 
Tabell 7: Elevernas värdering av ett arbete 

Alternativa påståenden Fördelning  

Mycket viktigt  22 

Viktigt  11 

Lite viktigt    1 

Inte alls viktigt   1 

 
På frågan om vad de tror att de gör när de är 30 år svarar ingen att de tror att de studerar. Det är 33 
elever som anger att de tror att de arbetar. En elev anger annat och skriver då att supa och festa. En 
elev har ej svarat och en elev vet ej. 
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Vad eleverna vet om arbetsmarknaden redovisas i tabell 8. Två elever har svarat mitt emellan två 
svarsalternativ; ganska mycket och lite samt en elev som ej har svarat. Dessa elever är ej redovisade 
i tabellen. 
 
Tabell 8: Kunskap om arbetsmarknaden 
Alternativa påståenden Fördelning 

Mycket    1 

Ganska mycket 17 

Lite  15 

Ingenting    0 

 

Om eleven är beredd att flytta för att få ett arbete eller studera redovisas i tabell 9.  
 
 
 
Tabell 9: Om eleverna är beredda att flytta för att få ett arbete eller gå en utbildning 
Alternativ  Ja Nej Ej svarat 

Att gå en utbildning 21 11 4 

För att få ett arbete 28  5 3  

 

4.2. Resultat av gruppintervju 

Resultatet delas in i de tre områdena: bakgrund, utbildning samt arbetsliv. 
 

4.2.1. Bakgrund 

De fyra ungdomarna, två tjejer och två killar, gick sitt första år på IV-programmet.  
Första frågan vi ställde handlade om var de varit på sin prao när de gick i grundskolan. 
Alla fyra eleverna har haft prao på grundskolan med två veckor i år åtta (en vecka på hösten och en 
vecka på våren), samt en vecka på hösten i år 9 sammanlagt tre veckor var. En elev berättar att hon 
varit skoltrött i år nio och därför haft prao större delen av grundskolans sista år. 
Fyra av platserna var inom handel, två platser inom tillverkningsindustrin resten var på bageri, 
frisör, ridskola, vaktmästeri samt ett vandrarhem. 
 
På frågan hur de har upplevt praon, svarar de två tjejerna att när de fick gå ut på prao så kändes det 
som att det var på riktigt. Man kanske inte tänkte på det just då att detta var bra att veta inför 
framtiden, vad man tycker är kul och vilka olika yrken som finns, men det var roligt. Man fick ta 
ansvar och ta tag i olika saker. När vi frågade vad ansvar innebar för henne så menade hon att hade 
någon sagt till henne att göra en sak så såg hon till att det blev gjort. Man lärde sig t.ex. att när man 
plockar fram varor i en affär så ska det som är nytt in längst bak på hyllan, så det gamla säljs först. 
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Killarna tyckte det var bra att få prova lite och positivt att slippa skolan. De tyckte även att det var 
bra att få se hur arbetslivet fungerar.  
 
Kan praon ha påverkat ditt val? Tre av eleverna svarar att praon kanske har påverkat dem vid 
gymnasievalet. En av tjejerna trodde inte det eftersom hon nu har valt industriprogrammet och hon 
har inte haft någon prao eller praktik inom detta område. Samtidigt så har hon varit på flera andra 
platser och konstaterat att de inte varit det rätta och på så sätt så har hon kommit fram till att 
industriprogrammet kan vara det hon söker. 
Eleven som varit hos en frisör under sin praovecka kom fram till att det inte var rätt för henne. 
Däremot skulle hon kunna tänka sig bagare och det har hon också haft en av sina praoperioder på. 
Killarna kopplade mer direkt sin prao till det gymnasieprogram de sökt och tror att praon påverkat 
deras val. 
 

4.2.2. Utbildning 

Här inledde vi med en fråga om vad som var det bästa och det sämsta med grundskolan. Då 
skrattade de till lite grann och sedan blev det tyst. Efter en stund så kom det lite tankar. De tyckte 
att det var lite slappt och det var inte lika mycket arbete som det är nu. Samtidigt säger de att det 
var tufft i nian med alla proven som ska lämnas in innan man slutar. De upplevde en stress som de 
inte tyckte att de hade någon att prata med om. Att läsa om hur man kan hantera svåra situationer 
som stress och press hade varit bra. De var eniga om att de inte hade velat gå ett tionde år på 
grundskolan för det hade de upplevt som tråkigt. 
Den eleven som haft prao under större delen av grundskolan tycker i efterhand att det känns som 
hon förlorade nian. Samtidigt vet hon inte vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda, då hon 
tycker att hon prövade allt som gick.  
 
Är det någon skillnad att studera på det individuella programmet mot att gå i grundskolan? 
De upplevde att man får ta mer ansvar för sina studier på det individuella programmet och att man 
blir bättre behandlad på gymnasiet. Det är mer individuellt, man ser mer till vad var och en behöver 
bli bättre på och vad man vill göra. Lärarna upplevdes som bättre på det individuella programmet 
och det är roligare i skolan nu. 
 
Vilket gymnasieprogram valde du när du gick i grundskolan, och har du sökt något program till 
hösten? 
Killarna hade sökt till industriprogrammet när de gick i grundskolan, men eftersom de saknade 
behörighet i något av sina kärnämnen så fick de gå på det individuella programmet. De söker inte 
om samma program till hösten utan en av killarna har haft några karaktärsämnen på 
industriprogrammet för att få testa och se om det är det han vill utbilda sig inom, men han upptäckte 
att det inte var så som han tänkt sig. Han har även haft praktik på en förskola och trivdes väldigt 
bra. Han har då valt barn- och fritidsprogrammet till hösten. Den andra killen som valde 
industriprogrammet när han gick på grundskolan har valt it-programmet på en friskola som ligger 
på pendlingsavstånd från hemkommunen. Han tror att den utbildningen skulle passa honom och 
kände att det var skönt att komma till något nytt, att få börja om liksom. Han menade på att trots att 
han vet att han är morgontrött så skulle nog inte pendlingen bli några problem för honom. Är man 
bara motiverad så klarar man det. 
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En av tjejerna som hade valt livsmedelsprogrammet när hon gick i grundskolan har haft delar av sin 
praktik på ett bageri under året på individuella programmet. Hon har upptäckt att det inte fungerade 
så bra. Hon tyckte också det var jobbigt att stå hela dagarna. Hennes val till hösten är 
industriprogrammet, vilket hon inte har haft någon praktik på men säger att hon känner att det är 
där hon vill gå.  
Den andra tjejen hade valt handels- och administrationsprogrammet, som hon även kom in på som 
integrerad elev. Det fungerade inte så bra, och därför valde hon att gå över till det individuella 
programmet och fundera ett år på vad hon skulle välja. Hon har valt det estetiska programmet då 
hon gillar de estetiska ämnena. Hon hade även bra betyg i dem, och hon tror att det är hennes grej. 
 

4.2.3. Arbetsliv 

Vi ställde frågan om det är viktigt med ett arbete, och i så fall varför? 
Alla eleverna tyckte det var viktigt med arbete, det var självklart. Anledningen var att för att kunna 
leva och försörja sig. Tjejerna svarade att det var viktigt att man trivs och att man tycker om sitt 
arbete. Det ska vara kul att gå till jobbet varje dag. På vår följdfråga om arbetet inte var så roligt 
men att gemenskapen bland arbetskamraterna var bra, om det skulle väga upp så svarade tjejerna att 
det nog skulle göra det. Killarna däremot tyckte att det var viktigt att det skulle vara roligt att gå till 
jobbet, men det var inte det viktigaste. De tyckte att pengarna var viktigast så man kunde försörja 
sig. 
 
På frågan vad de tror att en arbetsgivare ställer för krav på dem de anställer svarade de så här: Att 
man måste sköta tiderna, vara engagerad i sitt arbete, social och trevlig. Med social menar de att 
man pratar och är trevlig mot andra människor. De tror att det är viktigt att man har kunskap och 
utbildning till det man ska arbeta med, men även att man kan lära sig under tiden. 
 
När det gäller arbetsmarknaden så frågade vi vad de tänkte när de hörde det ordet. Det första de 
tänkte på var arbete och hur det går för dem. De visste inte om de menade de som ska arbeta eller 
arbetsgivarna. De varken läser eller pratar om arbetsmarknaden. De läser det man läser i årskurs nio 
när det gäller samhällskunskap och då blir det mest geografi och andra världskriget. En av tjejerna 
berättade att de läser EU nu. De pratar inte om olika regler som gäller på arbetsmarknaden eller 
något om hur det är att arbeta. 
De ser alla fram emot att få arbeta, men säger samtidigt att de vill utbilda sig först. Om de blev 
erbjudna arbete idag skulle de ändå välja att gå sin utbildning först. Alla eleverna känner sig 
positiva inför framtiden, bara man orkar. Att orka för den eleven handlade om att komma upp på 
morgonen, och att orka med alla proven. De tycker det är många val man ska göra och tänka på när 
det gäller arbete och utbildning. En av tjejerna säger här att man kan tänka på att inte pendla om 
man är trött på morgonen. 
  
Det finns en assistent på IV-programmet som även har praktikansvaret och det är i första hand 
henne de vänder sig till när de pratar om praktik, arbete och utbildning. När valen ska göras är det 
studie- och yrkesvägledaren som de har kontakt med.  
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5. Analys 

5.1. Analys av enkätstudien 

Analysen bygger på vår enkätstudie av 36 ungdomar på det individuella programmet. Vi ställde 
frågor om elevernas bakgrund, utbildning och tankar om kommande arbetsliv. 
 

5.1.1. Bakgrund 

Könsfördelningen på de individuella programmen som vi grundar vår undersökning på från två 
mindre kommuner är ganska jämt fördelade. Det är fler killar som kommer direkt från grundskolan 
till IV-programmet. Av tjejerna är det fler som börjat på ett nationellt program som de sedan hoppat 
av och därmed kommit till IV-programmet. Enligt Ung idag (2008) är det fler flickor som når 
målen i grundskolan i jämförelse med pojkarna. Detta gäller även när det handlar om att nå 
grundläggande behörighet för högskolestudier (Ungdomsstyrelsen, 2008). 
I vår undersökning är det 29 elever som går första året på IV-programmet, fyra elever som går 
andra året och tre elever som går tredje året. Utav de elever som går sitt andra år eller mer på IV-
programmet är det två elever som vill gå ytterligare ett år på IV-programmet, de andra fem eleverna 
har som förhoppning att de har ett arbete. Ingen av de elever som svarat att de går andra året eller 
mer på IV-programmet har som förhoppning att komma in på ett nationellt program.  
 
Vilken påverkan föräldrarna har när det gäller traditionella val, är inte helt klart. Det visar sig att det 
är mer än dubbelt så många av mödrarna som inte har arbete mot fäderna. Däremot kan vi se att när 
det handlar om de som har arbete är det traditionellt könsbundna val där övervägande delen av 
mödrarna arbetar inom äldreomsorgen eller inom barnomsorgen. Fäderna har fler arbeten inom 
industri, hantverk eller fordonsbranschen. Killarnas önskedrömmar tenderar att likna fädernas val 
även om man kan se vissa avvikelser såsom dansare och idrottslärare. När det gäller tjejerna finns 
ingen tydlig koppling till vare sig mödrarnas eller fädernas arbete. Enligt Löfström (2004) påverkas 
flickor mindre av föräldrars utbildningsnivå.  
Det är en manlig ungdom som svarat ”skit i det du” på frågan om vad föräldrarna arbetar med. Det 
kan höra ihop med attityd, värdering och tillit. I detta fall kan det handla om värdefunktionen som 
stärker den egna självbilden och den bild andra får av oss (Ungdomsstyrelsen, 2004) och att eleven 
vill upprätthålla den. Det kan också handla om en försvarsfunktion där en attityd intas för att dölja 
eller försvara sig själv i en situation som uppfattas som obehaglig eller pinsam (a.a). Ett centralt 
begrepp för tillit är en känsla av att kunna lita på personer (Giddens, 2000), vilket denna elev 
kanske inte kunde göra gentemot oss. 
 
Det är ingen av tjejerna som anger att tjäna bra med pengar skulle vara viktigt. Enligt vad Johnsson 
(2008) skriver i artikeln Unga kvinnor vässar armbågarna att allt fler unga kvinnor anser att hög 
lön är allt viktigare stämmer det inte med vår studie. 
 
I SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden kan man läsa att döttrarna har gått om 
mödrarna när det gäller utbildningsnivå och det påverkar tjejernas val och att mödrarna har större 
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betydelse för flickorna och deras val. Även om mödrarna själva inte har en högre utbildningsnivå så 
kan de påverka flickorna att komma längre än vad de själva gjort (Löfström, 2004). Studien visar 
dock att både killarna och tjejerna tror att pappa kommer att påverka dem mest (a.a). Värt att notera 
i detta sammanhang är att ingen av de ungdomar vi har med i vår undersökning har skrivit att pappa 
skulle vara betydelsefull. Flera har däremot angett mamma och det gäller både tjejer och killar.  
När det gäller praon på grundskolan så svarar 31 elever att de haft prao, resterande fem elever har 
inte haft någon prao. Här svarar killarna att praon har haft större betydelse för dem när de valde 
gymnasieprogram. För tjejerna har praon inte haft lika stor betydelse. Kan detta hänga ihop med de 
teorier som handlar om rationella val och att killarna medvetet söker maximera sin ”nytta” av de val 
man gör för att nå någon sorts ”livstillfredsställelse”? (Löfström, 2004)). 
 

5.1.2. Utbildning 

Hur ungdomarna i denna studie har upplevt grundskolan visar att det är tre killar och tre tjejer som 
skriver att de inte har upplevt grundskolan som meningsfull och av dessa sex elever är det endast 
två som skrivit att de har några önskedrömmar om arbete i framtiden. Av de elever som angett att 
de upplevt grundskolan som lite meningsfull har åtta av sexton angett önskedrömmar. De elever 
som anger att grundskolan varit meningsfull är det sex av tretton som anger önskedrömmar. Övriga 
anger oftast att de vill ha ett arbete efter skolan, något de trivs med, att allt blir bra med mera. Två 
har ej angett någon önskedröm av de tjejer som upplevde grundskolan som meningsfull. Endast en 
elev uppger att grundskolan varit mycket meningsfull. Vi ser här att ungdomar inte är någon 
homogen grupp när det gäller sambandet vad man tycker om skolan och vad man vill arbeta med.  
Nästan hälften av ungdomarna, 16 st, har inte angett något specifikt önskeyrke utan mer att de 
hoppas att allt blir bra och att man tjänar bra med pengar. Det kan bero på att ungdomarna inte har 
övergått till att bli vuxna, socialisationsperspektivet, och att ungdomar tillhör en annan åldersgrupp, 
åldersperspektivet, där de upplever saker på sitt sätt (Fransson & Lindh). Resultat i studien De 
kallar oss unga (2003) visar att en viktig del i att bli vuxen är att veta vad man vill med sitt liv. Det 
kan också handla om att ungdomarna inte känner att de har förutsättningar att göra socialt 
produktiva val (Trondman, 2003).   
 
Det är 25 ungdomar som angett att de kommer att välja ett annat nationellt program mot vad de 
valde i grundskolan. Däremot är det bara hälften av eleverna, 18 st, som tror att de kan nå sitt 
drömyrke med hjälp av enbart utbildning. Skolans uppgift är att utbilda fostra och förbereda de 
unga för vuxenlivet (Fransson & Lindh, 2004)). Även Trondman (2003) skriver att vi måste göra de 
utbildningsmässiga omständigheterna tillgängliga och ge ungdomarna förutsättningar för att kunna 
göra val och bli handlingsförmögna. Hur lever då utbildningssystemet upp till detta? Enligt Charles 
Fadel från Partnership of the 21st Century skills, så finns det ett gap mellan de kunskaper och 
färdigheter som elever lär sig i skolan och de kunskaper och färdigheter som behövs på 2000-talets 
arbetsplatser. 
 
Under året på IV-programmet är det fjorton elever som inte har haft någon praktik. Utav dessa är 
det tre elever som heller inte hade någon prao på grundskolan. Det är ändå flertalet av de eleverna 
som inte haft någon praktik på IV-programmet som ändå tycker att de vet ganska mycket eller 
mycket om arbetsmarknaden. Vi vet inte vad de vet om arbetsmarknaden men 26 elever skulle 
börja arbeta istället för att fortsätta IV-programmet mot 10 elever som skulle fortsätta att utbilda 
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sig. För att få ett högre förädlingsvärde på arbetsmarknaden är det viktigt att studier verkligen leder 
till den kunskap som arbetslivet efterfrågar (Magnusson, 2006). Är det så att ungdomarna tror att de 
redan har den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden? 
 

5.1.3. Arbetsliv 

Det verkar som att det är ”annan person” som betyder mest för dem inför sitt framtida arbetsliv. Det 
är sexton ungdomar som anger detta och det har de då bland annat anger; mamma, pojkvän, 
flickvän, familjen, vänner. Betydelsefulla personer på skolan är framförallt lärare. Studie- och 
yrkesvägledare anger endast två elever som betydelsefulla för dem när det gäller framtida arbetsliv. 
Detta kan bero på att det är lärare som eleven träffar regelbundet och har den dagliga kontakten 
med. Flera har angett mamma och det är då både tjejer och killar. Vi vill återigen påpeka att ingen 
av de ungdomar vi har med i undersökningen har skrivit att pappa skulle vara betydelsefull när det 
gäller det framtida arbetslivet. Kanske beror det på att det är kvinnan som har huvudansvaret för 
hushålls– och familjeaktiviteterna (Johnsson, 2008). 
 
När det gäller vad ungdomarna värderar högst ser vi en skillnad mellan killar och tjejer. Killarna 
värderar hem och familj högst och tjejerna värderar vänner, fritid och hem, familj lika högt. Arbete 
är det endast två killar och en tjej som värderar som högst.  
 
Om möjligheten att få ett arbete istället för att gå gymnasiet skulle övervägande delen av killarna 
välja att arbeta. Cirka 60 % av tjejerna skulle välja att arbeta istället för att studera vidare på 
gymnasiet. Både tjejer och killar i den här studien anser ett arbete vara mycket viktigt. Det är 
dubbelt så många av båda könen som anser ett arbete vara mycket viktigt mot bara viktigt.  
Vi ser att ungdomarna inte värderar arbete särskilt högt medan de anser att ett arbete är viktigt eller 
mycket viktigt. Unga som är arbetslösa en längre tid värderar ofta fritid, vänner och familj högre än 
arbete eftersom de på det sättet vänder sig från en arbetsmarknad som inte kan ta emot dem 
(Ungdomsstyrelsen, 2004).  Eftersom ungdomarna ändå menar att det är viktigt att ha ett arbete tror 
vi inte att de vänder sig mot arbetsmarknaden utan vi tolkar det som Fürth (2008) menar att det 
krävs förståelse för de ungas värderingar och hur de ser på sig själva och sin omgivning. Även 
författarna i Ungdomar i övergångsåldern (1999) skriver att mot bakgrund av de pågående 
förändringarna i samhället måste man titta på vilka anspråk de unga har på arbetsmarknaden.  
När det gäller möjligheterna att få ett arbete efter gymnasiet så ser killarna att de har stora 
möjligheter att få ett arbete efter gymnasiet. Här ser tjejerna att de har små möjligheter till arbete 
efter gymnasiet. Utav de elever som anser att möjligheterna till arbete efter gymnasiet är obefintliga 
har de angett: porrstjärna, att få ett arbete efter skolan eller att möjligheterna är ganska svaga. Det 
finns inte heller några specifika önskedrömmar hos dessa elever. En av dessa, en tjej, anser att 
arbete är mycket viktigt medan de andra två eleverna, killar, tycker att arbete är lite viktigt eller inte 
alls viktigt. En av dessa killar skriver att ”pengar är viktigt inte arbete”.  Bland unga som har 
negativa erfarenheter från utbildning och arbete finns en anti-arbete-orientering (Ungdomsstyrelsen, 
2004). Det innebär att de ställer sig mot arbete som norm (a.a). 
 
De flesta tror att de har ett arbete när de är 30 år. Ett av de viktigaste stegen att bli vuxen är att ha 
ett arbete menar Bjurström & Forsnäs (1998) och vi tolkar det som att ungdomarna ser sig som 
vuxna vid den åldern. Fürth (2008) menar också att ungdomarnas andra livsålder med arbete, 
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ansvar och familjebildning inte nås före 30-årsåldern. Samtidigt är arbete en del av människans 
önskan att leva upp till normer och ideal i samhället (Ungdomsstyrelsen, 2004). 
 
Studien visar att övervägande delen ungdomar skulle flytta för att få ett arbete och något färre för 
att studera. Detta tolkar vi som att ungdomarna är öppna för förändring, att de tycker att det är 
viktigt att hitta försörjning och att de vill satsa på framtiden.  

5.2. Analys av gruppintervjun 

 
Gruppintervjun genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad enkätmodell det vill säga vi utgick 
från ett antal frågor inom områdena: bakgrund, utbildning samt arbetsliv. 
 

5.2.1. Bakgrund 

Gruppen bestod av fyra elever, två tjejer och två killar som alla gick sitt första år på IV-
programmet. En av tjejerna hade påbörjat ett nationellt program men hoppat av och fortsatt på IV-
programmet. 
 
Alla fyra eleverna hade haft prao på grundskolan och en av tjejerna hade under sista året på 
grundskolan haft anpassad studiegång och då haft mer praktik än de andra. 
Upplevelsen av praon för de här eleverna var endast positiv och de kände som att det var på 
”riktigt”. Är skolan inte på ”riktigt” kan man då fråga sig? På arbetsplatsen fick man ta ansvar och 
på egen hand klara av de uppgifter som man fick. Får man inte ta ansvar i skolan? I läroplanen 
(Lpo94) står det bland annat att eleverna ska lära sig att ta ansvar. Var ligger då skillnaden? Här ser 
vi ett nytt samband där det kan vara känslan av sammanhang (KASAM) som brister.   
 

Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det som sker i 
och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser 
dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att 
investera sitt engagemang i (meningsfullhet).

2
 

 
I enkäten fick eleverna besvara frågan om praon haft någon betydelse vid gymnasievalet, och den 
frågan ville vi utveckla. En stor del av ungdomarna som svarat på enkäten såg inte något samband. 
De flesta eleverna ser inte kopplingen mellan det som de väljer på praon till ett val till gymnasiet 
och senare kanske till arbetslivet. Det tror vi kan bero dels på att de inte har nått den mognad som 
behövs för att se processen som vi vuxna gör dels att det saknas struktur från skolans sida att arbeta 
med arbetsmarknaden och få in det naturligt i undervisningen. En viktig resurs för att skolan ska 
närma sig arbetslivet är mer samarbete och kunskapsutbyte mellan skola och omvärld (Carlsson, 
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2009). Men man bör även beakta elevernas arbetslivserfarenheter så att de följs upp och kopplas till 
undervisning och vägledning. Det är viktigt att se både på vad samhället kräver och förväntar sig 
och på vad de unga har för värderingar om yrke och arbete (Hagström, 1999). Eleverna som vi 
intervjuade såg inte kopplingen till gymnasieval eller arbetsliv som självklar men efter lite 
diskussioner så kom de nog ändå fram till att erfarenheten gör att man även kan välja bort somliga 
alternativ när man väljer till gymnasiet. En viss skillnad mellan könen kunde urskiljas. Tjejerna 
kunde se att praon ändå gett dem en inblick i vilka yrken som fanns och att det var bra att veta lite 
inför framtiden. Killarna tyckte att det var bra att se hur arbetslivet fungerade men tyckte även att 
det var bra att få slippa skolan ett tag.  
 

5.2.2. Utbildning 

De elever som ingått i intervjustudien har alla gått ut grundskolan utan godkänt betyg i något eller 
några av de tre kärnämnena; svenska, engelska eller matematik. Deras upplevelse av grundskolan 
var inte särskilt positiv. Här framkommer motsägande uppgifter. De tyckte att grundskolan var 
slapp och inte lika mycket arbete som det är nu. Samtidigt upplevde de att det var tufft i nian med 
alla prov och alla uppgifter som skulle lämnas in. Förmodligen blir det så definitivt i nian att klarar 
man inte proven så får man gå ett extra år på gymnasiet. Stressen i sig kan verka blockerande för en 
del elever när man måste prestera något och de tyckte att mycket handlade om korvstoppning och 
att det mesta kändes tråkigt. 
 
Eleverna i denna studie säger att det är roligt och att de trivs på IV-programmet. Man blir bättre 
bemött av lärarna och andra vuxna på skolan. Här får man själv ta ett större ansvar för sina studier 
och eftersom det är individuellt vad var och en behöver så blir man delaktig i sin utbildning. Även 
om orsaken till att du går på det individuella programmet är olika för eleverna så vet man att man 
inte är ensam med sina problem. Genom att känna att personer och ting är pålitliga känner man tillit 
(Giddens, 2000). För de ungdomar som inte känner att man lyckats så bra på grundskolan är det 
viktigt att bygga upp tilltron till sin egen förmåga. Vi ser en koppling till Banduras teori om 
självskattning. Att bygga upp sin självskattning kan enligt Bandura vara att vistas i en trygg 
skolmiljö då det är viktigt med ett klimat i skolan där eleven kan känna sig trygg och våga prova sin 
förmåga utan att bli kritiserad (Brown, 2002). Det är även viktigt med samarbete mellan lärare och 
elever så att eleverna känner delaktighet i sina studier. Grundskolan måste hjälpa individer på deras 
nivå så att de inte känner den stress som vissa ungdomar känner av att klara de intensiva studierna i 
år 9.  
 
Eleverna i intervjugruppen har alla haft praktik på det individuella programmet och detta kan ha 
påverkat dem i sina val till ett nationellt program. I enkätstudien uppgav ca 60 % av eleverna att de 
sökt ett nationellt program till hösten. Av intervjugruppen har alla eleverna sökt och vill gå ett 
nationellt program, men ingen av dem har gjort samma val som de gjorde från grundskolan.  
Charles Fadel från Partnership of the 21st Century skills menar att dagens unga lär genom att 
lyssna, se, känna och samarbeta och beskriver framtidens klassrum som en blandning av 
inlärningsmöjligheter. Den erfarenhet eleverna på det individuella programmet får genom att 
kombinera skola och praktik skulle kunna vara en framkomlig väg för att hitta rätt utbildning och 
senare yrkesområde för dem i framtiden. Framgångsrik intelligens är att kombinera det vi lär med 
praktisk och kreativ förmåga (Svenskt näringsliv, 2009). Studier i kombination arbete underlättar 
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inträdet på arbetsmarknaden menar Hylander (2009) när det gäller högskolestudenter. Detta tror vi 
även gäller tidigare i utbildningssystemet och särskilt för de som kommer från studieovana miljöer.  
Att motivationen är viktig aspekt kan man förstå när en av eleverna som är morgontrött kommer att 
välja en utbildning som han får pendla till varje dag. 
 

5.2.3. Arbetsliv 

Eleverna i intervjugruppen ansåg att arbete var viktigt, men alla ville gå en gymnasieutbildning 
först. De ansåg att arbete var viktigt så att man kunde försörja sig men det var också viktigt att man 
tyckte om sitt arbete. Tjejerna tyckte att det skulle vara roligt att gå till jobbet medan killarna tyckte 
ansåg att pengarna var viktigast. Det kan handla om hur de ser på arbete. Vi kan både i enkätstudien 
och i gruppintervjun se en tendens att killar har en mer materiell och instrumentell orientering till 
arbete, vilket bland annat innebär hög inkomst, status och att tjäna pengar (Ungdomsstyrelsen, 
2003). Tjejer har en mer altruistisk och individualistisk orientering till arbete, vilket innebär bra 
arbetskamrater, utveckling och intressanta arbetsuppgifter (a.a).  
 
När frågorna kom in på arbetsmarknaden och vad de visste om den så visar det sig att de inte läser 
så mycket om det i skolan. De var väl medvetna om att det råder en lågkonjunktur och en hög 
arbetslöshet, men ändå kände vi att de hade hopp om framtiden för sin egen del.  
 
De krav som de trodde att arbetsgivaren ställer på dem stämmer ganska bra överens med vad 
Svenskt Näringsliv tar upp i sitt nyhetsbrev från 2009-02-05. Där säger man att morgondagens 
medarbetare måste ha baskunskaper som engelska, matte och naturvetenskap, men de måste också 
besitta kritiskt tänkande, förmåga att lösa problem, kommunikations-, samarbets- och 
ledarskapsförmåga med mera. Eleverna tror att arbetsgivaren ställer krav att man ska sköta tiderna, 
vara engagerad i sitt arbete, vara social och trevlig. Med social menar de att man pratar och är 
allmänt trevlig. De tror också att det är viktigt att man har utbildning för det man ska arbeta med, 
men säger även att man också kan lära sig under tiden. Detta överensstämmer med Hagström 
(1999) som menar att arbetstagare allt oftare erhåller specialistkunskaper på arbetsplatsen.   
Hagström (1999) tar också upp det livslånga lärandet som ett nyckelord i det post- eller senmoderna 
samhället. Med livslångt lärande menas ett komplex av färdigheter, förmåga att inhämta kunskap, 
reflektera, att kritiskt kunna granska och att vidareutveckla kunskap, vilket skulle kunna vara det 
som eleverna menar då man säger att man kan lära sig under tiden. Det kan även vara så att 
ungdomarna tänker på den så kallade spotarbetsmarknaden där jobben är till för att ha under en 
kortare tid (Fürth, 2008) och där man snabbt måste lära sig något nytt. Att byta arbete allt oftare är 
en trend som verkar hålla i sig (Kiefer, 2009).  
 
Ungdomarna säger att det är många saker att tänka på vid val av utbildning och arbete. Samtidigt 
verkar det inte vara något konstigt för dem utan de tar det rationellt. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar i åldern 16 – 18 år, som inte har 
godkända grundskolebetyg i svenska, engelska och matematik, ser på sina möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Nedan redovisas slutsatserna utifrån att 
forskningsfrågorna besvaras. Vi avslutar med att besvara våra antaganden. 

6.1. Uppfattar ungdomarna att de har tillräcklig 
kunskap om arbetslivet? 

 
Vi kan se i vårt resultat att ungdomarna uppfattar att de har en relativt god kunskap om 
arbetsmarknaden. Samtidigt finns en tendens att de inte riktigt vet vad ”arbetsmarknad” innebär. De 
menar att det är ”arbete”. Vid gruppintervjun försökte vi få ett utförligt svar men ungdomarna 
kunde inte svara. I skolan läser de inte om arbetsmarknaden och de pratar inte med varandra om 
det.  
Övervägande delen av ungdomarna har haft prao på grundskolan och ungdomarna i gruppintervjun 
menade att praon var bra för att de fick erfarenhet och verklighetsförankring. På samma gång visar 
enkäterna att praons betydelse för gymnasievalet hade liten eller ingen betydelse för de allra flesta 
när de skulle välja gymnasieprogram. Detta kan visa på att ungdomarna inte kopplar ihop 
arbetslivet med skolan.  

6.2. Förstår ungdomarna kopplingen mellan 
utbildning och att få ett arbete? 

Ungdomarna säger att utbildning är viktigt samtidigt som största andelen ungdomar skulle börja 
arbeta och sluta skolan om de fick ett arbete idag. Vi ser att ungdomarna vet att det behövs 
utbildning för att få ett arbete men att de samtidigt hoppas på att få ett arbete ändå. Enligt vår egen 
förförståelse tror vi att lärarna pratar mycket om att utbildning är viktigt men vi får heller inte 
glömma bort att flera av dessa ungdomar känner att de har misslyckats i grundskolan och på så sätt 
tappat tron på skolan.   

6.3. Vilka faktorer påverkar ungdomarnas 
tankar om ett framtida arbetsliv?  

Det finns flera faktorer som påverkar hur ungdomarna tänker om sitt arbetsliv i framtiden. I vår 
undersökning kan vi se att den person som betyder mest för dem när det gäller det framtida 
arbetslivet så är det först och främst personer som står dem ganska nära som mamma, pojk- eller 
flickvän, syskon med mera. På frågan vad de värderar högst så kommer hem, familj, fritid och 
vänner högst och detta påverkar också hur de tänker inför framtiden.  
Praon och praktiken på IV-programmet har en del i påverkan på framtida arbetsliv eftersom den ger 
en verklig bild av arbetslivet.  
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Skolan påverkar också genom den upplevelse av studier som ungdomarna har och får med sig. 
Vi kan inte heller bortse från de socioekonomiska förhållandena under uppväxten, betydelsen av 
kön samt den etniska och kulturella förankringen även om vi inte specifikt har tittat på dessa 
faktorer i denna undersökning. 

6.4. Finns det en samstämmighet mellan 
ungdomarnas tankar om arbetslivet och kraven 
som ställs i arbetslivet? 

Om vi ser på vad ungdomarna skriver om vad som är deras önskedröm när det gäller arbete visar 
det sig att de flesta är avancerade arbeten som kräver högre utbildning. Här ser vi ett glapp mellan 
skolan och arbetslivet.  
Ungdomarna är medvetna om vad en arbetsgivare kräver, till exempel att det är viktigt att vara 
social, ta ansvar och vilja lära sig nya saker. Detta tolkar vi att praon och praktiken på IV-
programmet gett kunskap om.   

6.5. Antaganden 

Enligt våra antaganden visste vi inte om ungdomar som kommer till IV-programmet på grund av 
icke godkända betyg i svenska, matematik och/eller engelska från grundskolan, avhoppat nationellt 
gymnasieprogram eller annan orsak (t ex sjukdom) är mer utsatta i dagens samhälle. Vi antog också 
att dessa ungdomar sannolikt behöver få en djupare förståelse för arbetsmarknaden för att kunna 
planera sitt framtida arbetsliv ur ett mer strategiskt perspektiv, och detta har i viss mån besvarats 
med hjälp av forskningsfrågorna.  
 
Vi kan inte se att dessa ungdomar uppfattar att de är mer utsatta utan att de försöker göra det bästa 
av sin situation. Däremot kan vi se att de behöver stöd och hjälp utifrån sin egen individuella 
situation. Vi tolkar att de behöver djupare förståelse för ett framtida arbetsliv utifrån konkreta 
upplevelser och erfarenheter.  

7. Diskussion 

7.1. Resultat 

Det är viktigt att återigen peka på att de resultat vi har fått fram grundar sig på enkäter och 
intervjuer av ungdomar som anses stå långt från arbetsmarknaden eller som har svårt att ta sig ut på 
arbetsmarknaden. Det pågår en ständig samhällsdebatt om vad som ska hända med den generation 
som idag är kring 19-20 år, som inte har klarat skolan, som inte kan få arbete och som inte känner 
att de har en trygg plats i samhället. Vi är väldigt glada att få ha mött ungdomarna som varit med i 
studien och att de delat med sig av sina tankar!  
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Vi ser att flera av studierna om ungdomar som vi tar upp i vår forskningsanknytning har gjorts i 
tättbebyggda områden, såsom storstäder. Vi ser att de resultaten inte alltid stämmer överens med 
landsbygden. Därför ser vi en styrka i att vår studie har gjorts i två mindre kommuner.  
Många studier utgår ifrån klass, kön och etnicitet. Vi har i vår studie inte specifikt tittat på detta 
utan har genom resultaten sett vissa mönster när det gäller könsaspekten.  
 

7.1.1. Ungdomsperspektivet 

Vi har i vår studie undersökt 36 ungdomar med hjälp av en enkät och fyra ungdomar i en 
gruppintervju, nästan lika många tjejer som killar. Vi har i resultatet försökt se om vi kan hitta 
några gemensamma punkter och det har vi även gjort. Det intressanta är att vi återigen har försökt 
att hitta någon sorts ”ungdomskategori”, en gemensam grupp som vi ska bemöta på det sättet vi 
kom fram till. Det beror säkert på att vi huvudsakligen använt oss av en kvantitativ metod. Vi kan 
se att studien ger oss en helhetssyn på hur ungdomar tänker och lever men vi ser samtidigt att det är 
av största vikt att bemöta varje människa där den befinner sig. I boken Ungdomar i 
övergångsåldern (1999) står det att i ungdomsåren är individen ofta sårbar och villrådig inför 
vuxenlivet. Liksom författarna menar ser vi att ungdomarna möts av krav och förväntningar på 
framtiden och att de rör sig mellan sina subjektiva handlingsutrymmen och de objektiv 
handlingsutrymmen som finns i mer konkret form. De subjektiva handlingsutrymmena har växt 
fram under hela livsperioden, vilket Mats Trondman menar i Att förstå utsatthet (2008). Därför är 
en viktig del att på något sätt förstå ungdomarnas bakgrund för att kunna hjälpa dem att göra 
någorlunda acceptabla val i förhållande till hur utbildnings- och arbetsmarknaden ser ut. Vår egen 
grundsyn är att alla individer kan utvecklas och bidra i samhället utifrån sina möjligheter, vilket 
Dewey (2004) också menar.  
Efter att ha mött studiens ungdomar, d v s elever på IV-programmet, ser vi att det inte kan vara lätt 
att vara ungdom i dagens samhälle. Samtidigt som de verkar ha en positiv syn på framtiden så kan 
vi utläsa att många känner sig mer eller mindre osäkra. Det visades sig när enkäten skulle fyllas i 
och några frågade ”måste vi göra det här”? och att ungdomarna vid gruppintervjun svarade ganska 
kortfattat och dessutom talade ganska tyst.    
 

7.1.2. Utbildningsperspektivet 

I studien ser vi att ungdomarna inte har haft särskilt stor glädje av grundskolan. De nämner att de, 
särskilt i år 9, var stressade inför allt som skulle avslutas och att det mest handlade om 
korvstoppning. Detta uppfattar vi som att de inte såg någon mening med skolan och att det beror på 
att det saknas förankring i verkligheten. Eftersom vi båda arbetar inom skolväsendet kan vi på sätt 
och vis förstå det. Liksom Trondman (2008) menar verkar stress och självförtroende ha stor 
betydelse för ungas situation. Dessa ungdomar som har haft det svårt under skoltiden, beroende på 
olika omständigheter, har inte blivit bemötta utifrån sina möjligheter. Vi håller med Bourdieu 
(1999) som menar att elever från studieovana hem inte får hjälp att knäcka ”skolkoden”. Vi anser 
att det inte finns tillräckligt med individuella lösningar. Vi är övertygade om att de flesta lärare gör 
vad de kan men att det saknas både tid och resurser. I studien Ung i dag (Ungdomsstyrelsen, 2008) 
ser vi att andelen elever som var behöriga till gymnasiet 2006/2007 minskade. Det tycker vi visar 
på en överensstämmelse. I Skolverkets rapport Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och 
andras ögon (2004) har man sett att vid varje valtillfälle och delningspunkt i skolsystemet så 
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tenderar ungdomar från högre socialgrupper att oftare än andra ungdomar välja de alternativ som i 
första hand leder till fortsatta studier. Det visar sig att ungdomar från högre socialgrupper får på alla 
utbildningsnivåer i genomsnitt högre betyg än andra. Skolan är då inte neutral i förhållande till alla 
elevers resurser.  
Vi ser en stark tendens i vår undersökning att skolan inte har någon tydlig koppling till näringslivet. 
Det handlar framförallt om praon men vi ser också att hälften av ungdomarna inte tror att de ska nå 
sitt drömyrke genom utbildning. Det visar på att de på något sätt tror utbildning inte leder till 
arbete. Kan det handla om Magnussons (2006) teori om att det är viktigt att studier verkligen leder 
till att man får ett högre förädlingsvärde på arbetsmarknaden? Får man de kunskaper som en 
arbetsgivare efterfrågar? Vi tycker liksom studien Studenter som arbetar – Var och varför? 
(Hylander, 2009) att studier i kombination med praktik eller arbete är ett bra sätt att stärka banden 
mellan utbildning och näringslivets efterfrågan. 
 

7.1.3. Arbetsmarknadsperspektivet 

Ungdomar lever i en gråzon mellan ung och vuxen, utbildning och arbete. Enligt Giddens (2000) 
har inte traditionerna och kollektivet samma betydelse som tidigare. Det betyder att de unga inte har 
någon fast och tydlig väg in i det framtida arbetslivet. I vår studie kan vi dock se att killarna har en 
tendens att välja samma eller liknande arbeten som sina fäder. Vi tror att det kan bero på att 
traditioner lever längre i glesbygd. Samtidigt kan vi se att de flesta av ungdomarna har bytt 
gymnasieprogram vilket kan bero på att de inte har någon direkt trygghetskänsla i sina val av 
yrkesbana. Här spelar kunskap om och erfarenhet av arbetslivet stor roll. Vi menar att praon är 
viktigt även om ungdomarna inte ser någon direkt koppling till sina val till gymnasiet. Praon visar 
sig i vår studie ge en konkret utmaning för ungdomarna. Detta är viktigt för deras motivation och 
förväntningar inför arbetslivet särskilt mot bakgrund av de pågående förändringarna i arbetslivet 
(Hagström red, 1999). Genom att ungdomarna, som kommer att behövas på arbetsmarknaden i 
framtiden, visar sig ute i arbetslivet kan också arbetsgivarna visa vad de behöver. Genom vår studie 
fick vi en god bild av vad ungdomarna tror att en arbetsgivare efterfrågar. Detta verkar 
överensstämma med näringslivets krav.  
Det som hade varit intressant att få veta mer om i studien är hur ungdomarna ser på dagens 
arbetsliv. De verkar vilja ha ett arbete men hur skulle de vilja arbeta? Det är viktigt för dem att det 
är kul samtidigt som man ska tjäna pengar. Ungdomarna kan tala om vad en arbetsgivare kräver, 
såsom att komma i tid och att vara flexibel, men förstår de vad det innebär? Vi ser, liksom Kiefer 
(2008), att även arbetsgivarna har en viktig roll i att hjälpa ungdomar att komma ut i arbetslivet.  
 

7.1.4. Framtidsperspektivet 

Vi kan genom vår studie märka en framtidstro och vilja bland ungdomarna. De flesta har angett ett 
drömyrke där vi hittar yrken som kräver högre utbildning. Hur ska utbildningssystemet och 
näringslivet hjälpa dessa ungdomar att uppfylla sina drömmar?  
De unga har en helt annan digital kompetens idag och att detta måste tas till vara i skolan (Carlsson, 
2009). Detta menar också Dunkels genom att hon säger att skolan måste närma sig ungdomarna 
genom hur de lär för att inte skolan ska bli marginaliserad från samhället i övrigt (Carlsson, 2009). 
Detta kan vi inte se i vår studie men vi vet att de digitala kommunikationsmedlen är en del av 
ungdomars liv.  
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7.1.5. Attityder, värderingar och tillit 

Vi ser att den kategori ungdomar som vi har studerat är motsägelsefulla. De vill gärna vara vuxna 
samtidigt som de visar att de behöver stöd. Kanske de inte själva inser detta utan ser skolan som ett 
måste. Kan det handla om att ungdomarna känner sig ”tvingade” att gå ett gymnasieprogram? 
Resultatet visar också att de flesta valt ett gymnasieprogram samtidigt som många inte tror att de 
med hjälp av utbildning kan få de yrken de vill ha. Det tror vi handlar om att de val som ungdomar 
ska göra till gymnasiet inte är ett fritt val utan att dessa möjligheter är begränsade (Hagström red, 
1999). Även Lundh (2006) menar att olika ungdomar har olika förutsättningar att ta emot 
samhällets kunskap och att det dessutom kan leda till social differentiering. Vi anser dessutom att 
alla ungdomar inte kan veta vad de vill i åldern 16-18 år. 
Ungdomarna i studien visar att de har tankar om framtiden och att det visar på att de vill ta ansvar 
för sin framtid. Samtidigt menar Fürth (2008) att samhällets syn på de unga visar att de gradvis i 
takt med ålder ska axla vuxenansvaret. Är det samhället som påverkat att vuxenåldern har flyttats 
upp i åldrarna? Vi tror och kan se genom vår studie att de allra flesta av ungdomarna har en 
ansvarskänsla i sig. Det är familjen, skolan, kamrater, medier och yrkeslivet som inverkar på en 
människas uppbyggnad av attityder och värderingar (Ungdomsstyrelsen, 2004). Ungdomarna säger 
att när de kom ut på prao lärde de sig att ta ansvar för olika saker. Ger vi ungdomar för lite ansvar 
överlag?  
För att samhället ska kunna möta ungdomar anser vi att det är nödvändigt att förstå ungdomars 
attityder och värderingar. Enligt vad Giddens (2000) menar blir det allt viktigare att själv bygga sin 
identitet, livsstil och livsplaner. Här kan vi se att tillit och tro på sig själv är oerhört viktiga 
ingredienser för att framtiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller också att vi hjälper till med det 
när vi ska möta de unga och då särskilt de som har en svagare utgångspunkt när det t ex gäller 
bakgrund och utbildning. 
I studien hade ingen skrivit något om pappas betydelse när det gäller deras framtida arbetsliv.  Kan 
det vara så att pappa påverkar valen omedvetet genom sitt sätt att vara? Är det mammorna som 
diskuterar och pratar med ungdomarna och det är det som gör att de upplever att mamma skulle 
vara en mer betydelsefull person när det gäller deras framtida val?  
 

7.1.6. Styrdokument 

 De styrdokument som idag finn inom grundskolan och gymnasieskolan är under omarbetning och 
de förändringarna kan få konsekvenser för eleverna redan i årskurs 5 när de ska göra sitt språkval 
till årskurs 6. Vi ser att studie- och yrkesvägledningen kommer att spela en allt viktigare roll i 
framtidens skola då valen eleven gör redan i grundskolan kommer att påverka dem på gymnasiet. 
Eleven måste få ett underlag för att kunna göra ett väl underbyggt val till gymnasiet när det gäller 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För att ge en djupare kunskap om 
utbildningsområden och yrken förutsätts att skolan på olika sätt samverkar med näringsliv, 
universitet och högskolor samt andra utbildningsanordnare. Här ser vi att studie- och 
yrkesvägledaren måste vara väl insatt i hela utbildningssystemet, så att eleverna får tillräckliga 
kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor 
som rör den egna framtiden. Det innebär att skolan måste ge eleverna en ökad förmåga till att 
analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha. 
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Hösten 2009 tar Riksdagen beslut om en ny gymnasieskola och den kommer att träda i kraft hösten 
2011 (Utbildningsdepartementet, 2009). De viktigaste förändringarna är att gymnasiet delas upp i 
tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Behörighetskraven från grundskolan till 
gymnasiets högskoleförberedande program kommer att öka från att tidigare ha krävts minst godkänt 
i ämnena; svenska, engelska och matematik till att ytterligare nio ämnen från grundskolan måste 
vara godkända. Till yrkesprogrammen finns ännu inga förslag presenterade. Det kommer också att 
finnas en gymnasial lärlingsutbildning, vilken kommer att ha samma behörighetskrav som 
yrkesprogrammen. I den nya gymnasieskolan kommer de gemensamma ämnena, som tidigare 
benämndes kärnämnen fortsättningsvis vara lika för de högskoleförberedande programmen och 
yrkesprogrammen. Skillnaden består i hur många poäng man läser i varje ämne. Idag läser alla 750 
poäng som kärnämne oavsett vilket program du läser. I framtiden kommer de högskoleförberedande 
programmen läsa nästan dubbelt så många poäng i de gymnasiegemensamma ämnena. Det innebär 
1100-1250 poäng mot yrkesprogrammens 600 poäng. Det individuella valets poäng kommer i 
framtiden att bestå av 200 poäng mot dagens 300 poäng.  
Då valfriheten stramas upp och utrymmet för valbara kurser och det individuella valet minskar i 
omfattning blir konsekvensen att det kommer att bli svårt att få in en högskolebehörighet om du har 
valt ett yrkesprogram. Elever med yrkesexamen ska då vara berättigade att läsa in kurser i svenska 
och engelska som krävs för högskoleförberedande examen inom gymnasial vuxenutbildning. Det 
innebär i praktiken att du måste vara mer förberedd inför ditt gymnasieval idag än vad som varit 
tidigare. 
 

7.1.7. Individuella programmet 

Utav de elever som går sitt andra år eller mer på IV-programmet är det två elever som vill gå 
ytterligare ett år på IV-programmet, de andra fem eleverna har som förhoppning att de har ett 
arbete. Ingen av de elever som svarat att de går andra året eller mer på IV-programmet har som 
förhoppning att komma in på ett nationellt program. Detta resultat är intressant och vi funderar på 
vad det kan innebära. Är det så att de börjar känna sig trötta på skolan? Eller vill de ”bli” vuxna? I 
detta sammanhang är det viktigt att institutioner och organiserade verksamheter bemöter 
ungdomarna individuellt och inte ser på ungdomar enbart som ett enhetligt objekt. Varje ung 
människa ska få hjälp att förbereda sig för vuxenlivet och att kunna göra val som gagnar deras 
framtid. Ungdomsstyrelsen (2003) menar att IV-programmet måste utvecklas mot än större 
individualiserade insatser utifrån elevens möjligheter. I vår intervjustudie framkom att ungdomarna 
såg det individuella programmet som något positivt. Både bemötandet de fick och att man arbetade 
efter sin egen individuella plan gjorde att de upplevde skolan som meningsfull.  
Hur det individuella programmet kommer att utformas är ännu inte klart då regeringen valde att 
lyfta ut frågan om IV-programmets framtid från gymnasiepropositionen som presenterades i april 
2009. Det finns många olika upplägg på ett individuellt program ute i kommunerna där somliga 
endast ger möjlighet för eleverna att läsa svenska, engelska och matematik.  
Frågan är hur man väljer att organisera programmet i framtiden då behörighetskraven till ett 
nationellt program, oavsett om det är ett högskoleförberedande eller ett yrkesprogram har ökat och 
det kommer att krävas fler ämnen som eleven ska ha godkänt i. 
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7.2. Metod 

Vi upptäckte vid resultatbearbetningen och efter gruppintervjun att det kunde finnas en viss saknad 
av vad arbetsliv och arbetsmarknad innebär. Frågor som i enkäten benämns som arbetsliv eller 
arbetsmarknad avser villkor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Detta kan innebära vilka krav 
som ställs på individen, vilka rättigheter/skyldigheter man har men även arbetsmiljöfrågor. När det 
gäller arbetsmarknaden i ett bredare perspektiv innebär det förståelse över innebörden av 
lågkonjunktur kontra högkonjunktur, hur det påverkar den rådande arbetsmarknaden. Vi funderar 
på vad ungdomarna lägger i orden. Vilka samhälleliga institutioner såsom arbetsförmedling, 
arbetslöshetskassa, försäkringskassa med mera bör man känna till?  
Detta är något att fundera över vid vidare forskning. 
 
Vi såg att det väcktes många följdfrågor när vi sammanställde resultaten från enkäterna. Därför 
genomförde vi en gruppintervju med lika många tjejer som killar. De var väldigt tysta och svarade 
ofta kortfattat på våra frågor. Detta gav oss ändå fördjupad information bland annat om vad som 
ungdomarna värderade i ett arbete samt vad en arbetsgivare kräver. Vi valde att inte ha med någon 
fråga i enkäten om dessa områden då vi såg att vi inte kunde ge tillräckligt med alternativ samt att 
vi antog att ungdomarna skulle ha svårt att ange egna alternativ. I efterhand kan vi tycka att vi 
skulle ha kunnat ha med öppna frågor kring detta eftersom vi nu tror att detta kunde ha gett mer 
material till analysen.  
 
Då vi gjorde enkätundersökningarna var för sig i respektive kommun ser vi att vi blev bemötta på 
olika sätt. I en kommun hade läraren förberett eleverna om att studie- och yrkesvägledaren på en 
grundskola skulle komma och göra en undersökning medan i den andra var eleverna bara 
informerade om att de skulle samlas för att en person skulle komma. Detta gjorde att vid den senare 
samlingen fanns det en känsla av att eleverna hade en viss misstro med sig. De ifrågasatte varför de 
skulle göra detta och det kan ha bidragit till att vissa enkätsvar blev annorlunda. Samtidigt är det en 
viktig sak att ta till sig. Dessa ungdomar kan känna en misstro till både system och personer 
(Giddens, 2000).  
 
För att veta om enkäten var lätt eller svår att fylla i var vår sista fråga just det. Ungdomarna svarade 
att de tyckte att det var lätt att fylla i enkäten men för att se feltyper som kan uppträda, t ex ämne, 
svårighetsgrad, insamlingsmetod och uppgiftslämnarens motivation, hade vi kunnat testa enkäten 
på verkliga uppgiftslämnare innan den sattes in i produktion. 
 

7.3. Framtid  

Vi tolkar enligt resultatet att skolan inte i tillräcklig utsträckning arbetar med frågor som handlar 
om arbetsmarknad. Vi är övertygade om att lärarna gör vad de kan men att det är 
utbildningssystemet som behöver anpassas till arbetslivet. Detta gäller inte minst grundskolan. Ju 
tidigare man börjar samarbeta med samhälle och näringsliv ju mer kunskap får eleverna om 
omvärlden. Det är också viktigt att lärarrollen utvecklas till att bemöta ungdomarnas 
inlärningsprocess då dagens ungdomar har ett helt annat förhållningssätt till Internet och virtuella 
världar.  
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Enligt Statistiska centralbyrån kommer den arbetsföra befolkningen att öka med 70 000 personer, 
men det räcker inte för att kompensera den beräknade ökningen av pensionärer som kommer att 
vara 374 000 personer. Det skulle innebära att ungdomar generellt inte skulle behöva vara oroliga 
för att inte få ett arbete. Men de ungdomar som vi har mött i vår studie möts av en allt mer 
krympande arbetsmarknad och arbetslöshetssiffror som kontinuerligt ökar för varje dag, har nog 
svårare att förstå att det kommer att saknas arbetskraft framöver. Frågan är hur aktuella deras 
kunskaper är den dagen de får ett arbete, om tiden mellan utbildning och arbete är allt för avlägsen. 
Att tala om en förlorad generation vore allt för drastiskt, men det är viktigt att samhället på olika vis 
kan ställa upp så att de får en meningsfull vardag så att de inte hamnar i ett utanförskap. Från 
näringslivet håll pekar man på vilka kunskaper som krävs i morgondagens arbetsliv och det handlar 
dels om baskunskaper som engelska, matematik och naturvetenskap. Men dessa kunskaper måste 
kombineras med kritiskt tänkande, förmåga att lösa problem, kommunikations- och 
ledarskapsförmåga. Svårigheterna kan bli vid generationsväxlingen. Från arbetslivet krävs kunskap 
om den nya generationen och deras förväntningar på arbetslivet så att samarbete sker över 
generationsgränserna.   
 
Hur ser framtiden ut och vilket handlingsutrymme finns då för våra ungdomar som går det 
individuella programmet? Om arbetslivet efterfrågar baskunskaper såsom engelska, matematik och 
naturvetenskap, finns möjligheten att ungdomarna kan nå detta på det individuella programmet. 
Men hur tränas man i kritiskt tänkande, förmåga att lösa problem, kommunikations- och 
ledarskapsförmåga om man som flera av dessa ungdomar har en misslyckad skolgång från 
grundskolan bakom sig? Vi ser det som angeläget att utbildningsväsendet; både grundskolan och 
gymnasieskolan bättre än vad som görs idag, lyfter blicken och ser till vad dagens ungdomar 
behöver för verktyg för att slå sig in på arbetsmarknaden och hur glappet däremellan kan minska. 
 
Under vårt arbete med uppsatsen har vi mött många elever som går på det individuella programmet, 
och orsakerna till att de befinner sig där ser olika ut. Men alla går där för att de inte ”orkat” ta sig 
till ett nationellt program. Grundskolan spelar givetvis här en viktig roll. Om vi ska lära något från 
de intervjuer som vi gjorde med ungdomarna i intervjugruppen så var skillnaden för dem stor 
mellan grundskolan och gymnasiet hur lärarnas bemötande till eleverna såg ut. Givetvis spelar 
elevernas ålder en viss roll, att de kanske mognat under det individuella året, samt att grundskolan 
är obligatorisk som ingen kan välja bort. Men att grundskolan tidigt möter upp eleverna och ser till 
varje elevs behov och ger alla elever så goda förutsättningar att de kan fortsätta på ett nationellt 
program på gymnasiet. 
 
Vi tror att det är viktigt att forska vidare på hur man motiverar elever och hur man kan gå till väga 
för att öka deras självskattning, vilket handlar om att jobba både med självförtroende och med 
självinsikt hos eleverna. Självkänslan har oftast fått sig en törn när man känner att man inte klarat 
av grundskolan och kraven på att passa in i systemet och när man kanske inte känner motivation 
eller ser någon mening med utbildning. Vi hoppas att den nya gymnasiereformen och upplägget av 
det individuella programmet kommer att ge våra ungdomar bättre förutsättningar än vad de har idag 
till att möta arbetsmarknadens krav i sin nästa livsfas.  
 
 



 

42 
 

Referenser 

Litteratur/tryck 

Arbetslivsinstitutet. Vägar till en öppnare arbetsmarknad Årsbok 2006. Lenanders Grafiska AB. 
Bourdieu, P. (1999). Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos. 
Broady, D. (1990). Sociologi och Epistemologi. HLS förlag. 
Brown, Duane. & Associates (2002). Carrer Choice and Development. Fourth Edition, San 
Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
Fransson, K. & Lindh, G. (2004). Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon. 
Stockholm: Skolverket. 
Fürth, T. (2008). Den dubbla utmaningen. Höganäs: Kommunlitteratur AB 
Giddens, A. (1999). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. 
Hagström, T. red. (1999). Ungdomar i övergångsåldern.  
Hylander, J. (2009). Studenter som arbetar – Var och varför. Saco studentråd och Svenskt 
näringsliv. 
Lindh, G. & Lundahl, L.,( 2007). Den resandes ensak? Forskning om karriärutveckling och 
karriärvägledning. Bidrag till en kommande forskarantologi som ges ut av Vetenskapsrådet hösten 
2007.   
Lund, S. (2006). Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 
integrations- och differentieringsprocesser. Göteborg: Växjö University Press. 
Löfström, Å. (2004). Den könsuppdelade arbetsmarknaden SOU 2004:43.   
Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
Magnusson, L. (2006). Håller den svenska modellen? Arbete och välfärd i en global värld. 
Nordstedts Akademiska Förlag. 
May, T. (2001) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 
Nordiska Ministerrådet. (2008). Ungdomars väg från skola till arbetsliv. 
Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Stockholm: Fritzes. 
Skolverket. (2004). Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon.   
Socialdepartementet. (2001). Ofärd i välfärden.  
Sveriges Riksdag (1985). Skollagen, 1985:1100. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
Trondman M. (2003). Kloka möten: om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar. 
Lund: Studentlitteratur. 
Trondman, M. (2008). Att förstå utsatthet. Ungdomsstyrelsen. Norstedts Juridik AB. 
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Ungdomsstyrelsen. (2008). Att förstå utsatthet. 
Ungdomsstyrelsen (2003). De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1. Kristianstads 
Boktryckeri AB 
Ungdomsstyrelsens rapport Bjurström & Forsnäs. (1998). Ny tid nya tankar? Ungdomars 
värderingar och framtidstro.  
Ungdomsstyrelsen (2004). Ungas syn på arbete. Ungdomsstyrelsens skrifter 2004:6. 
Ungdomsstyrelsen. (2008). Ung idag 2008. Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:5. Edita Västra Aros. 



 

43 
 

Utbildningsdepartementet. (2003). Utredning om unga utanför SOU 2003:92.  
Utbildningsdepartementet. (2009).  Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Prop. 
08/09:199. 

Artiklar 

Carlsson, A. (2009-04-29) Skolan måste kunna möta "digitala infödingar". Svenskt Näringsliv. 
Dahlén, S. (2009-02-05). Många sätt att lära i framtidens klassrum. Svenskt Näringsliv. 
Johnsson, S. (2008-01-14) Unga kvinnor vässar armbågarna. Kairos Future. 
Kiefer, A. (2009-04-20) Lathund för generationsväxling. Dagens Juridik. 

Webbdokument 

http://sherwood.lh.umu.se/  Umeå Universitet (2003) besökt 2009-02-28 
http://sherwood.lh.umu.se/fkvv/about.htm  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida  besökt 2009-05-17 
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang 
 

Bakgrundslitteratur 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
Marshall, C. & Rossman, G. (1999). Designing Qualitative Research. Third edition. London: Sage 
Publications Ltd. 
Statistiska centralbyrån. (2001) Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter. 
Wärneryd, B. m fl. (1990).  Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 
postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

 
1. Kön    Tjej Kille 

 
 
 
 
 

2. Har dina föräldrar arbete?  Mamma Ja Nej 
 

     
Pappa 

 
 
 
3. Om de har arbete:  

Vad arbetar din mamma med?  
 
_____________________________ 

 
 

Vad arbetar din pappa med?  
 
______________________________ 

    
 

 
4. Började du på Individuella programmet direkt efter grundskolan? 
 

Ja Nej 
 
 
 
 

5. Vilket år går du?  År 1 År2 År 3 
 

 
 

 
 
 
 

6. Har du haft prao på grundskolan? Ja Nej  
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7. Om du haft prao, vilken betydelse har den haft för dig när du sökte till gymnasiet? 
 

Helt avgörande Ganska stor betydelse Liten betydelse       Ingen betydelse
  

 
 
 
 
 
 

8. Har du, eller har du haft praktik på individuella programmet? 
 

Ja Nej 
 
 
 
 
 
 

9. Vilket gymnasieprogram valde du i första hand?  
 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 

10. Hur upplevde du grundskolan?  Mycket meningsfull 

Meningsfull 

Lite meningsfull 

    Inte meningsfull 

 
 
 
 

11. Upplever du att du fått tillräcklig information om de program som finns på 
gymnasiet? 

 
Ja Nej 
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12. Vilket gymnasieprogram skulle du välja, om du fick välja idag? 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

13. Vad är din förhoppning att du gör efter ett år på individuella programmet? 
 

Nationellt program 

Ett år till på IV 

Arbete 

Reser 

Familj 

Annat 

__________________________ 

 
 
 
 
14. Skulle du gå kvar i skolan om du istället hade fått arbete? Ja Nej 

 
 
 
 
 
 
 

15. Vilken person betyder mest för dig när det gäller ditt framtida arbetsliv? 
 

Lärare 

Assistent 

Rektor 

Studievägledare 

Annan person 

____________________ 
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16. Vad värderar du högst? Välj ett alternativ 

Fritid och vänner 

Hem och familj 

Arbete 

 
 
 

 
17. Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete när du har slutat gymnasiet? 
 

Mycket stora 
     

Stora 
 
Små 

 
Obefintliga 

 
 

 
 
18. Hur viktigt är ett arbete för dig?  Mycket viktigt 

 
Viktigt 
 

    Lite viktigt 
 
    Inte alls viktigt 

 
 
 
 
19. Hur ser din önskedröm ut när det gäller arbete?  
 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

20. Hur skulle du kunna nå dit? Med hjälp av: Rätt utbildning 
 
Rätta kontakterna 
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På egen hand 
 
Går inte att nå 

 
21. Vad tror du att du gör du när du är 30 år? Arbetar 

 
Pluggar 
 
Annat 
__________________________ 

 
 

 
 
22. Vad vet du om arbetsmarknaden? 

Mycket 
 
Ganska mycket 

 
Lite 

     
Ingenting 

 
23. Är du beredd att flytta;  

 
För att gå en utbildning? Ja Nej 
 
 
För att få ett arbete? Ja  Nej 

 
 
 
 

24. Hur kändes det att fylla i den här enkäten?  
 

Svårt   
 
Lätt 
 
Annat 
_____________________________________ 
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Bilaga 2 Gruppintervjufrågor 

 
Frågor till elever på individuella programmet tisdagen den 28 april -09 
Gruppintervju 
 
 
Bakgrund: 
 

� På vilka platser hade du din prao förlagd när du gick på grundskolan? 
� Hur upplevde du praon? Förklara 
� Lärde du dig något på praon? Vad? 
� Kan praon ha påverkat ditt val? 

 
 
Utbildning: 
 

� Vad var det bästa med grundskolan? 
� Vad var det sämsta med grundskolan? 
� Är det någon skillnad på att studera på individuella programmet mot att gå i 

grundskolan? 
� Om du hade fått välja, hur skulle du vilja ha ditt ”extraår”? Som det är idag, med ett 

individuellt program på gymnasiet eller gå kvar ett extra år på grundskolan? 
Motivera 

� Vilket gymnasieprogram sökte du när du gick i år 9? 
� Har du sökt något program nu till hösten? I så fall vilket? 
� Kan praon ha påverkat ditt val? 
� Är det något annat som har påverkat ditt val av program? 

 
 
Arbetsliv: 
 

� Är det viktigt att arbeta? Varför i så fall?  
� Är det viktigt vad du arbetar med? Vad vill du arbeta med? Varför? 
� Vad tror du en arbetsgivare kräver av dig för att du ska få jobb? 
� Vilka egenskaper tror du är viktiga att man har? Vad innebär de egenskaperna? 
� Tror du att du redan har de kunskaperna/kraven som behövs för att börja arbeta nu, 

eller vad kan du behöva mer av? 
� Vad tänker du på när du hör ordet ”arbetsmarknad”? 

 


