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 Sammanfattning 

Det är få individer som väljer att inte studera vidare på gymnasiet efter grundskolan. Det `val´ 

elever har som inte är behöriga men vill gå på ett nationellprogram på gymnasiet är det 

Individuella programmet (IV). Syftet med denna uppsats är att synliggöra elevers upplevelser av 

att studera på IV. En kvalitativintervjustudie har använts och resultatet visar att elevers självbild 

påverkas av att gå på IV. Respondenterna som gick på IV hade ofta en negativ självbild, som 

påverkats av flera olika faktorer. Under tiden på IV förbättrades deras motivation till studier, 

vilket märktes bland annat på ökad närvaro jämfört med i grundskolan. Den ökade motivationen 

berodde på en stärkt tilltro till den egna förmågan. Detta har skett tack vare att respondenterna 

brutit mönster, haft engagerad personal och att de hade framgång inom områden där de tidigare 

misslyckats. 

Nyckelord 

Självbild, IV, Individuella programmet, CIP, SCCT, self efficacy, kognitiv dissonans, 

konformitet, motivation.
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Abstract 

Very few students chose to not continue school after 9th grade. The ones that lack grades for 

upper secondary school, have the option go to an individual program (IV) to get them. The 

purpose with this thesis is to make students experiences from IV visible. A qualitative interview 

method has been used. The result shows that the pupils at IV have a low self-image. During the 

time at IV the respondent’s motivation gets stronger because of enlarged self efficacy. That’s 

because of engage staff and success in areas that the individual was unsuccessful in earlier. 
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 1 Inledning 

Under vår tid på studie och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet har det 

vid ett antal tillfällen framkommit att vi lever i ett överutbildat samhälle (SCB, 2008)1. 

Detta kommer att påverka vårt arbete som blivande studie- och yrkesvägledare på olika 

sätt. Det finns ett behov av en arbetsmarknad som kräver lägre kvalifikationer och Sverige 

har en arbetsmarknad som kräver högre kvalifikationer än den behöver. Det kommer att bli 

svårt att hjälpa människor med låg utbildning att finna ett yrke som matchar deras 

kvalifikationer. Överutbildning är en kostnad för staten och samhället, för utbildning är 

dyrt (SCB, 2004). I Sverige är det endast obligatorisk skolgång till årskurs nio, men vad 

finns det för möjligheter för de som inte vill studera på gymnasiet? Dessa individer tror vi 

blir mycket utsatta i ett samhälle där det råder överutbildning, då det inte finns någon 

självklar sysselsättning för dem. Ungdomsarbetslösheten är stor i Sverige och inkluderar 

individer som har slutfört ett gymnasieprogram. Detta är ytterligare en faktor som försvårar 

situationen för personer som inte har genomfört ett gymnasieprogram. Kanske är det att ett 

överutbildat samhälle är ett resultat av ett okreativt samhälle, där bara de som håller sig 

inom `ramarna´ passar in2. Vi tror att personer med eller utan utbildning kan fylla en viktig 

funktion i vårt samhälle. Det är synd att inte ta tillvara på den kompetens som finns och att 

ungdomar mer eller mindre måste ha gått på gymnasiet för att överhuvudtaget få arbete. Ett 

och förmodligen det vanligaste alternativet för individer som inte har gymnasiebehörighet 

är att gå på det individuella programmet. 

 Enligt Skollagen 1kap 2§ (1985:1 100) ska alla barn och ungdomar få lika skolgång. 

Kommunerna har ansvaret för grundskoleverksamheten (1kap 4§, 1985:1 100). Detta tror 

vi gör att det blir stora olikheter mellan skolorna. Det visar också rapporten Elevens 

framgång skolans ansvar (DS 2001:19) som säger att det finns variationer bland 

kommunerna när det gäller utformningen av särskilt stöd3 till eleverna under skolgången. 

Detta leder till att eleverna får olika förutsättningar att klara av sin skolgång. Vissa kanske 

är i behov av extra stöd och behöver utredas4, men får inte detta på grund av att det inte 

prioriteras lika högt i den kommunen (stöd och utredningar innebär extra kostnader för 

kommunen) eller att kunskaper saknas hos lärarna för att kunna anpassa stödet utifrån 

individens problematik (Skolverket, 2010). Detta kan tänkas avspegla sig på hur 

individerna ser på sig själva och sin tro till sin egen förmåga att klara av studier. För en del 

individer är en diagnos till hjälp, ett stöd och en ökad förståelse till att förstå sin egen 

problematik (Johannisson mfl. 2006). För andra är det en bekräftelse på att det är något fel 

                                                      
1
 Trender och prognoser 2008 med sikte på 2030.  

2 Att studerar på gymnasieskolan efter grundskolan. 

3
 Enligt skolagen (1985:1 100, Kap 4 § 1) skall elever få de kunskaper den behöver för fortsatt utbildning på 

gymnasieskolan. De elever som har svårigheter i skolan skall ges extra stöd. 

4 För att få stöd utifrån den eventuella problematik som råder kring individen. 
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på dem, de är annorlunda vilket påverkar självbilden negativt (a.a.). Hur målsmän hanterar 

situationen vid utredningar, eller behovet av utredning spelar också in i vilket stöd eleverna 

kan få. Szönyi (2005) beskriver att ens barndom präglar hur individen uppfattar sin 

självbild. Vissa diagnoser är mer accepterade än andra som exempel dyslexi (läs- och 

skrivsvårigheter) och vi antar att det ibland bidrar till att föräldrar går med på en sorts 

utredning men inte en annan. Att det är svårt att acceptera en diagnos tror vi kan bero på att 

föräldrarna inte vill minska sitt barns chanser i livet och att ordet utredning har en negativ 

klang i vårt samhälle.  

 För att gå på ett nationellt eller ett specialutformat gymnasieprogram krävs det godkänt i 

svenska, engelska och mattematik. Efter läsåret 2008/2009 var det 119 042 elever som 

avslutat årskurs 9, cirka 88 % av dessa (SCB, 2010) gick ut grundskolan med 

grundläggande behörighet för gymnasieskolan, i hela landet och i storstäderna var det cirka 

85 %. 11,2 % (a.a.) av landets ungdomar klarade inte grundskolans mål och ska blivit 

erbjudan plats på IV hösten 2010 (1985:1 100, 5 kap 22§). Enligt SCB (2010) är det totalt 

13 314 elever som ej uppnått målen för engelska (1858 st), matematik (3391 st) eller 

svenska/svenska som andra språk (581 st). Underkänt i både engelska och mattematik har 

1265 elever, i både engelska och svenska 816 elever och i mattematik och svenska 896 

elever. I dessa tre ämnen nådde inte 4507 elever målen (a.a.). Det alternativ som finns för 

dessa elever om de vill komma in på ett ”vanligt” gymnasiet är att gå ett 

studieförberedande IV program (1985:1 100, 5kap, § 4b).  Under senare delen av 1990-

talet var det cirka 30% som gick vidare till ett nationellprogram efter att ha gått ett år på IV 

och endast hälften av dessa slutförde studierna där (Skolverket, 2007). 

 1.1 Problemområde 

 När det märks att en elev i grundskolan inte kommer att klara av att få betyg i svenska 

engelska och matematik (kärnämnen) kan elevens skolgång anpassas, vissa ämnen tas bort 

för att ge kärnämnena mera tid, för att eleven ska ha en större chans att klara av att få 

gymnasiebehörighet (1994:1 194). Vi frågar oss om detta är en `björntjänst´ för eleverna 

och om det inte finns bättre alternativ att lösa elevens problembild med än att ta bort övriga 

ämnen. Det kan vara på grund av detta som regeringen har ändrat kraven för behörighet på 

de studieförberedande programmen från och med 100301 ändras skollagen (1985:1 100) 

den säger nu att utöver svenska, engelska och mattematik så kommer det att krävas godkänt 

i nio ämnen till5 för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen (i nuläget 

samhällsvetenskapliga, teknik, natur och estetiska programmet). Statistik enligt SCB 

(2008)6 visar att endast 16 % av eleverna som börjar gymnasieskolan med låga meritpoäng 

(80 poäng eller mindre från grundskolan) gick ut gymnasiet med ett slutbetyg. Det är en 

stor skillnad jämfört med elever som haft 240 meritpoäng eller mer, där 96 % fått ett 

                                                      
5 Utöver kärnämnena svenska, engelska och matematik 

6 Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning – en undersökning med många utmaningar. 
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slutbetyg från gymnasieskolan. Detta tror vi regeringen reagerade på när de insåg att så 

många som en fjärdedel av ungdomarna som började gymnasiet år 2000 gick ut utan ett 

slutbetyg.  

 Vi skrev i inledningen att IV är ett alternativ för elever som inte får, men vill ha behörighet 

till gymnasieskolans nationella eller specialutformade program. I en artikel i Dagens 

Nyheter (2008-03-28) beskrivs IV som ett misslyckande som Svenska staten gjort. I 

artikeln beskrivs det vidare om att alternativet skulle kunna vara ett tionde grundskole år 

(se 2.0) istället för att ungdomarna ska gå på IV. Detta tror vi kan bero på att kommunerna 

har varierande resurser och att de prioriterar olika med var de ska lägga sina pengar.  

 Det finns en rad olika faktorer som kan påverka att individer på IV får behörighet till ett 

nationelltprogram. Vi tror även att misslyckandet med IV kan bero på eleverna på IVs 

självbild. Att arbeta mer med elevers självbild kan hjälpa dem att även se sina positiva 

sidor, sätta upp egna mål utifrån sina förutsättningar och inte utifrån det som de upplever 

att samhället kräver.  

 Som studie- och yrkesvägledare är viktigt att kunna anpassa sig till olika individer. Vi 

anser att det gäller att kunna se till individens intresse, förutsättningar och drivkraft. Vi ser 

denna undersökning som ett tillfälle för att fördjupa oss i den grupp människor som på ett 

sätt är utsatta då de inte går den raka vägen direkt in på ett nationellt eller specialutformat 

program, utan av olika anledningar mellanlandade på IV. Vi tror att de upplever att de 

förväntas studera vidare, samtidigt som de kanske inte känner sig redo eller har de resurser 

som krävs för att göra det. Hur får det dem att känna och handla? Vi ser denna 

undersökning som en möjlighet att uppmärksamma IV elevers självbild, det vill säga hur 

de ser på sig själva och hur de vill att det ska bli i framtiden.  

 1.2 Förförståelse 

 Genom upplevelser från praktik och yrkeserfarenhet av studie- och yrkesvägledning med 

elever som går på det IV, har vi skapat en bild av att de ungdomar som går på IV gör det 

för att de inte hade några andra alternativ. Med större kunskaper om alternativa 

möjligheter, större tro till sin egen förmåga skulle troligtvis några välja bort att gå på IV. 

Vår förförståelse är att individer som går på IV gör det av olika orsaker. Det kan vara 

skoltrötthet, inlärningssvårigheter, sociala omständigheter, bristfälliga språkkunskaper, 

behov av särskilt stöd som kräver special pedagogik eller särskilda hjälpmedel som inte har 

funnits tillgängliga med mera. Det råder stora skillnader i hur mycket elever har med sig 

från grundskolan. Att inte klara av skolgången i samma grad som majoriteten borde 

påverka individens självkänsla negativt. Att sedan bara fokusera på ämnen som elev inte är 

bra på borde bara öka känslan av misslyckande när de inte får syssla med något som de är 

bättre på. Vissa av eleverna har stora kunskapsluckor när det gäller grundskolans ämnen 

medan andra bara saknar något ämne. IV kan vara en chans att bryta ett eventuellt dåligt 

studiemönster från grundskolan i och med att individen byter plats och går med övriga 
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elever på en gymnasieskola. Samhällets uppbyggnad tror vi har gjort att, för att passa in i 

den normativa bilden och ha en chans i samhället ska man studera på gymnasieskolan. Vi 

tror att alla är bra på något beroende på kontexten, sammanhanget individen befinner sig i. 

 1.3 Syfte & antagande 

 Vi vill synliggöra hur det Individuella programmet påverkar eleverna som går där.  

 Vårt antagande är att elever som går på IV inte har gjort ett medvetet val, på grund av 

bristande självkännedom, självkänsla och/eller kunskap om alternativen. Med självkänsla 

tänker vi främst att det krävs mod och en stark tilltro på sin egen förmåga för att kunna 

våga bryta sig från mängden och inte ha gymnasieskolan som nästa steg efter grundskolan. 

 1.4 Forskningsfrågor 

1. Av vilka anledningar går elever på IV?  

1.1 Vilka möjligheter hade eleverna att påverka att de började på IV? 

1.2 Vilka eventuella stöd resurser fick eleverna i grundskolan? 

1.3 Vad hade eleverna för motiv med IV när de började där? 

 

2. På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå på IV?  

2.1 Hur förändras elevernas uppfattning om studier under tiden på IV?  

2.2 Hur ser elevernas tilltro till sin egen förmåga ut? 

2.3 Vad har eleverna för framtidstro? 

 1.5 Avgränsningar 

 Vi har inte haft den tid eller de ekonomiska resurserna för att undersöka alla aspekter kring 

ämnet, som kunde ha varit relevanta och intressanta för denna studie. Vi har därför valt att 

utesluta några områden.  
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 Som att gå in på den kritik om hur väl det individuella programmet fungerar vilket är en 

politisk debatt. Se över grundskolans eventuella ansvar till varför eleven har fått något 

extra stöd eller inte. Jämföra skillnaderna mellan kommuners utbildningsekonomi och 

politik, samt hur, varför och vilka resurser de väljer att fördela till IV. Vi kommer inte 

heller att fokusera på diagnoser även om det påverkar individens självbild. Att rikta in oss 

på kön, klass och etnicitet har vi valt att utesluta även om vi anser att detta kan ha stor 

inverkan på hur individer ser på sig själva. Vi har därför valt att inte analysera utifrån de tre 

dåtidssjälven (se 3.0) (Moxnes, 2008). 
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 2 Bakgrund 

 Vi har använt oss av följande sökmotorer: DIVA7, Statistiska central byrån8 (SCB), Libris9, 

Google10, Skolverket11, Stockholms universitets bibliotek och www.uppsats.se. Använda 

sökord: IV-programmet12, individuella programmet13, IV självbild14. Fler uppslag till 

relevant litteratur har framkommit genom andra c-uppsatser samt tidigare litteratur under 

utbildningen. Även lagar och förordningar har används.  

 2.1 Individuella programmet 

 Enligt 5kap 4b§ i skollagen (1985:1 100) skall ett IV program motsvara heltidsstudier med 

vissa undantag. Programmet ska först och främst förbereda eleverna så att de kan gå vidare 

till ett nationellt program eller ett specialutformat program och gäller för en grupp elever, 

inte endast en enskild. I skollagen 5kap 22§ står det att alla som inte är behöriga och inte 

börjat på ett nationellt program eller liknande erbjuds att gå på IV samt de ungdomar som 

avbrutit en påbörjad gymnasieutbildning och är under 20år. Det är hemkommunens ansvar. 

I 5kap 19 § står det att IV ska förbereda elever för studier på ett nationellt program, 

möjligheterna till specialutformade program kommer att begränsas. 

 2.1.2 Utformningar 

 Utformningen av IV programmet kan se olika ut. Det kan vara ett programinriktat 

individuellt program (PRIV) vilket är inriktat mot studier på ett nationellt eller 

specialutformat program. Det kan även vara utformat som en lärlingsutbildning där eleven 

                                                      
7 www.diva-portal.org 

8 www.scb.se  

9 http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok 

10 www.google.com 

11
 www.skolverket.se  

12 9 träffar i www.uppsatser.se (100423) 

13 45 träffar i DIVA (100422), Libris 23 träffar (100410), skolverket 800 träffar (100410) 

14 23 träffar i DIVA (100422) 

http://www.diva-portal.org/
http://www.google.com/
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är ute på praktik och har vissa ämnen i gymnasieskolan. (a.a.). Enligt 

gymnasieförordningen 5kap 21§ (1992:294) ska IV programmet omfatta samtliga 

kärnämnena om eleven önskar det. Det går även att utforma ett individuellt program för att 

möta elevers speciella utbildningsbehov. 

 2.1.3 Ett 10e grundskole år 

Ett alternativ till det Individuella programmet för de elever som inte blir behöriga till 

nationella eller specialutformade program är ett tionde grundskole år enligt skollagen 

(1985:1 100). 

[Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista årskursen när skolplikten 

upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall eleven beredas tillfälle att 

göra detta under högst två år efter det att skolplikten upphörde. ] 

  (1985:1 100, 4kap 10§)  

Detta tillämpas inte i någon stor omfattning idag (Utbildningsförvaltningen, 2009). Det har 

därför förslagits att under läsåret 2009 och 2010 ska detta undersökas närmre genom att 

testa denna verksamhet på några skolor. Enligt Dagens Nyheter (2009) var denna satsning 

inte lyckad, intresset hos eleverna var lågt.  

 2.2 Begrepp 

 För att få en större förståelse i analys, diskussions och slutsatsdelarna och minska 

eventuella oklarheter har vi valt ut några begrepp som vi vill förtydliga utifrån denna 

uppsats. 

 2.2.1 Livsrum 

Super har utvecklat Lewins (Brown, 2002) teori kring att individer har flera livsrum som 

påverkar hur de utvecklas som människor, vilka roller de tar i olika miljöer och hur deras 

livsstruktur ser ut. Ett livsrum kan vara familj, skola eller arbete, det är den sociala miljön 

individen befinner sig i. Livsrummen ändras med tiden och påverkar individers självbild. 
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 2.2.2 Självbild 

 Självbilden (self concept) är enligt Super är den bild individen har av sig själv när den 

betraktar sig själv utifrån vid olika situationer och är den viktigaste ingrediensen vid ett 

val (Brown, 2002). 

 2.2.3 Kognitiv dissonans 

 Den tankekonflikt som blir när ett beteende och en attityd inte stämmer överens kallas 

kognitiv dissonans. Det resulterar i ett obehag som individen vill reducera 

(dissonansreducering) för att skydda självkänslan, att bilden av sig själv förblir positiv 

(Angelöv & Jonsson, 2000). Detta kan göras på olika sätt bland annat med hjälp av olika 

coping strategier som att: ändra beteende (vilket inte är lätt), tona ner eller förneka 

verkligheten, ändra inställning (vilket innebär att istället för att ändra beteende vrids 

dissonansen till en fördel), söker stöd hos andra (som bekräftar att orsaken till dissonansen 

är det rätta tillvägagångssättet) (Moxnes, 2008).  

 2.2.4 Konformitet 

 Begreppet används bland annat i gruppsykologin och har framkommit utifrån att det har 

uppmärksammats att människor har lätt att bete sig på ett likartat sett och följer gärna 

omedvetet det beteende som majoriteten av människorna runt omkring dem har. De 

människor som agerar på ett avvikande sätt kallas avvikare (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Vad som är ett avvikande beteende är skapat av den sociala omgivningen och de 

inflytelserika grupper som finns i samhället. Avvikare ser ofta sin stämpling som negativ 

och anses oftast vara av lägre status. 

 2.2.5 Kontext 

 Vår uppfattning är att kontext är det sammanhang individen befinner sig i. Det är hur allt 

runt omkring påverkar varandra och leder till hur det sociala livet ser ut både för samhället 

och individen. Det kan även vara det som nationalencyklopedin bland annat tar upp att det 

är, ”kontext, det språkliga sammanhang som ett ord eller yttrande ingår i” och ” om den 

icke-språkliga situation där en språkhandling sker.”(Nationalencyklopedin, 2010). 
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2.3 Anknytande forskning och litteratur 

Under denna rubrik finns relevanta (utifrån vad vi anser för denna uppsats) anknytningar. 

Först tas rapporter, vetenskapliga publikationer och avhandlingar upp, för att de har större 

trovärdighet som faktaunderlag till undersökningar. Detta kapitel avslutas med några 

uppsatser som är bra för att stärka resultat som framkommer i denna studie. 

 2.3.1 Forskning 

 Följande forskning tar upp hur individer på IVs självbild ser ut, vad som påverkar 

självbilden och hur det går att stärka den. 

 Giota skriver i Pedagogisk Forskning i Sverige nr 4 (2002) om hur skolan påverkar 

elevers motivation och utveckling. Hon anser att skolan i Sverige idag inte är utformad 

för att passa alla individer. Det hon har kommit fram till är att ett misslyckande i skolan 

påverkar individen i ett större sammanhang, det påverkar individens självkänsla, 

motivation och den självbild individer har. Hon skriver även om Banduras användning 

av begreppet self efficacy och hur vikten av värderingen av sin egen förmåga hänger 

samman, eller till och med bestämmer vilka mål individen kommer att sträva efter. 

Elevers självbild påverkas av skolresultat och hur andra i skolan bemöter och bedömer 

dem. Dessa kommer att ha betydelse för individens egen utveckling och påverka dem 

även efter skoltiden. 

 Hultqvist doktorsavhandling Segregerande Integrering – En studie av gymnasieskolans 

individuellaprogram (2001) kom fram till att Sverige har ”en utbildningspolitisk 

riktning som strävar efter att alla ska gå i skolan, men att denna inte nödvändigtvis 

behöver vara lika för alla”. Hon har observerat skillnaden mellan olika IV program 

samt ett nationellt samhällsprogram och kommit fram till att uppläggen i miljöerna och 

hur studierna ser ut skiljer sig mellan alla olika program och framför allt mellan det 

nationella programmet och IV programmen.  

 När självkänslan växer (Hagström mfl. 2001) är ett inspirationsmaterial kring hur det 

går att arbeta med IV elever och är utformat utifrån ett pilotprojekt för att öka elever på 

IVs självkänsla. Det projektet hade kommit fram till är att elever går på IV för att de 

nyss har anlänt hit, skolkat stora delar under grundskolan, har varit där men inte fått 

något gjort på grund av bland annat dålig motivation, koncentrationssvårigheter, 

eller/och läs och skrivsvårigheter. Elever på IVs bakgrunder ser olika ut och det är inte 

ovanligt med besvärliga sociala bakgrunder eller psykologiska diagnoser av olika slag 

(ex neuropsykologiska) vilket har påverkat att skolan inte har kommit i första hand. 

 Även omgivningen har en stor inverkan på hur individer agerar och uppfattas, i ett 

sammanhang kan en individ upplevas på ett negativt sätt exempelvis som ett problembarn 

och i ett annat som en väl fungerande individ. Detta gör att yttre förändringar i miljön kan 

skapa förutsättningar för inre förändringar hos individer. För elever på IV har 
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misslyckanden och svårigheter stått i fokus och Hagström mfl. (2001) menar att genom att 

hjälpa eleven se sina möjligheter istället för begränsningar, stärks självkänslan. Det är 

självkänslan som styr vad individen vill göra i livet.  

 Hugo (2007) beskriver i sin avhandling hur det kommer sig att många elever på IV har en 

negativ syn på sig själva. Deras förväntningar på skolan var låga under de senare åren på 

grundskolan och likaså synen på framtida studier. Eleverna på IV har vanligen haft många 

misslyckanden bakom sig, vilket påverkar deras självbild. De har svårt att se ämnena i 

skolan som meningsfulla vilket medför att de mister motivationen som krävs för att klara 

av dem och leder ofta till skolk. Hugo kommer fram till att det är viktigt att lärarna kan 

bekräfta sina elever som individer och se till att de få de stöd de är behov av, eleverna 

måste få känna sig duktiga. Det är viktigt att stärka dessa elever för att de ska kunna lämna 

misslyckandet bakom sig, för att få igång motivationen till studierna och att de ska kunna 

växa som människor. En viktig faktor att tänka på är att Hugos studie är gjord på ett 3årigt 

IV program som liknar gymnasieskolans hotell och restaurang program. Tiden eleverna i 

studien hade för att stärka självbilden är längre än för respondenterna i denna studie. 

 2.3.2 Uppsatser 

 Följande uppsatser tar upp varför elever går på IV, deras mål samt vad som krävs för att nå 

dessa. 

 I C-uppsatsen Varför IV? – ett fritt gymnasieval eller en följd av grundskolans brister? 

(Hakorinne, 2007) präglas av ett ifrågasättande av grundskolans resultat. Resultatet i denna 

uppsats som är utförd på individer som går eller är färdiga med sina IV studier, visar att 

eleverna går på IV för att de saknar behörighet till de nationella programmen. Majoriteten 

av eleverna i studien har upplevt att de delvis har fått stöd i grundskolan och flertalet såg 

att de gick på IV som följd av skolk i grundskolan. Målet med IV visade sig vara att 

komma in på ett nationellt program eller i andra hand att få en PRIV plats. Efter gymnasiet 

ville majoriteten inte studera vidare på högskola/universitet utan gå ut i arbete. Samtliga 

respondenter i studien kände ett stort hopp inför framtiden. De kunde alla tänka sig att 

studera vidare senare i livet.  

 I Blüchers C-uppsats Vad krävs för att komma vidare?- Elevers övergång från ett 

individuellt program till ett nationellt (2009) var en gemensam faktor för de intervjuade 

eleverna att en inre motivation och ett mål spelade en stor inverkan på fortsatta studier. I 

denna studie upplevde en av respondenterna att den blev dumförklarad när den berättade att 

den gick på IV för andra. Alla fyra respondenter i studien kände att IV var ett 

misslyckande. Resultatet visade att det är stor skillnad mellan hur studierna är upplagda på 

grundskolan och på IV. Lärarna på IV upplevdes som om de hade mer tid för sina elever 

och var bättre på att uppmuntra dessa. Uppsatsen går också in på att när individen ser 

kontexten och helheten i sammanhanget så föds motivation. Blücher anser att 

respondenterna i hennes studie hade mer eller mindre ett mål. Hon kom fram till att 

medvetenhet om skoltrötthet och vad den beror på, gör att skoltrötthet kan bli hanterbart 

men att det även krävdes självförtroende för att nå sina mål.  
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 Faktorer som påverkar ungdomar att gå på det individuella programmet av Correa (2008) 

visar att elever som går på IV för att de har bristande språkkunskaper, bristande stöd från 

lärare på grundskolan eller sociala situationer. Alla respondenterna i undersökningen hade 

låg självkänsla och självbild. Efter ett år på IV söker majoriteten till de praktiska nationella 

programmen och personalen anser att eleverna mognar under sitt år på IV.  

 C-uppsatsen I en annan del av skolan - Hur elever under ett år på IV-programmet hittar 

sin studiemotivation av Boberg-Andersson och Åberg (2007) tar upp vilka förväntningar 

elever har på IV, deras mål med programmet, hur motivation förändras, vad studie- och 

yrkesvägledning har haft för betydelse för eleverna och vilka motivationshöjande åtgärder 

skolan arbetar med. Resultatet visade att elevernas mål med IV var att läsa upp betygen för 

att bli behörig och kunna söka till ett nationellt program. Motivationen till att nå det målet 

hade förändrats för åtta personer av de som deltog i studien och ökat för nio stycken och 

blivit oförändrad för en. Den ökade motivationen berodde på små klasser och bra, kunnig 

personal. Vid minskad motivation var orsakerna för lite uppmuntran och låg studietakt. 

Resultatet visade även att motivationen hos eleverna ändrades under terminerna och att gå 

ytterligare ett år ville undvikas.   

 I  Bloms C-uppsats IV-elever - En studie av elever som har gått det individuella 

programmet på gymnasiet (2008) pekar resultatet på att elever på IV stärks under deras tid 

där, detta genom lärarnas positiva feedback. När individer får positiv respons ökar 

möjligheten att de inte kommer att ge upp utan försöka igen i både positiva och negativa 

situationer. Trots att eleverna inte upplever sig som avvikande för att de går på IV och trivs 

där, är det inget eleverna skyltar med. Bloms respondenter tycker att utomstående uppfattar 

IV som ett oseriöst program och höll sig gärna undan från eleverna på de nationella 

programmen på skolan. Många av eleverna på IV ser sig själva genom deras 

misslyckanden och att de inte har klarat av grundskolan som deras övriga klasskamrater på 

grundskolan. Under tiden på IV har respondenternas syn på skolan förändrats till mer 

positiv, för att de nu känner att de har en chans att klara av det de inte klarade i 

grundskolan. 

 2.4 Teorier 

I denna uppsats används några teorier, främst för att skapa en struktur i analysen. De teorier 

som tas upp är Cognitive Information Processing (CIP) utifrån Brown & Associates (2002) 

bok Career Choice and Development. Denna teori tydliggör hur valet gick till när 

respondenterna valde att börja på IV. Sedan tas Moxnes nio själv upp, från 

Fasettmänniskan - Teori och forskning om personlighet och roller (Moxnes, 2008). Själven 

tydliggör självbilden hos respondenterna. Sista teorin som tas upp är Social Cognitive 

Career Theory (SCCT) som vi använder för att sammanfatta analysen. Detta för att den på 

ett tydligt sätt tar upp tilltron till den egna förmågan, vilket påverkar både valet och 

självbilden. 
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 2.4.1 CIP 

 CIP teorin står för en Cognitive Information Processing och den används för att hjälpa 

individer att förstå och stötta vid yrkesval (Brown, 2002), den kan också vara till stöd vid 

andra val i livet. Den medvetandegör individers kognitivaprocess kring vilka faktorer som 

påverkar vid ett val. De faktorer som spelar in kan vara till exempel kultur, ekonomi, 

familj.  CIP teorin synliggör gapet mellan den nuvarande situationen och det önskade 

tillståndet och hjälper därigenom till att finna alternativa vägar att gå för att komma till en 

plats där individen är nöjd.  

 CIP teorin bygger på att individer ska göra väl grundade val för att kunna lyckas nå önskad 

förändring (a.a.). Medvetenheten om hur individen själv fattar beslut och efter vilka 

premisser den går vid det tillfället, formar de val som görs i framtiden. Det är viktigt finna 

ett sätt som passar för individen själv, för att den ska kunna bli en självständig 

beslutsförfattare. Ett välgrundat val ökar också chanserna till att lyckas nå sitt mål, detta 

ökar tillförliten till egna förmågan. Vilket gör att invididen får självkännedom. En individ 

måste vara redo att utföra ett val för att det ska bli lyckat (a.a.). 

 CIP teorin är uppbyggd i en triangel och består av fyra byggstenar som synliggör en 

valprocess (figur 1). För att kunna göra ett val enligt CIP teorin måste individen inneha 

självkännedom, vilket betyder att vara medveten om sina egna känslor och värderingar. För 

att kunna göra ett yrkesval är det även viktigt att ha kunskap om alternativa yrken. 

               

Figur 1. CIP triangel © Falk 

 

 I tillämpningen av teorin används en cykel som består av fem steg som passeras för att göra 

ett val och detta förkortas CASVE vilket betyder:  

 Kommunikation: Identifiering av gapet mellan nuvarande tillstånd och önskat. 

 Analysera: Analysera varför det är ett problem. 

 Syntes: Vilka är alternativen. 

 Värdering: Prioritering av alternativen. 
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 Utförande: Handling för att nå önskat tillstånd genom utförande av valda alternativ (a.a.). 

Enligt CIP teorin är det dessa faser individen passerar, från att ha identifierat problemet till 

att nå en lösning. Det sista som görs efter ett valprocessande är att befästa den nya 

kunskapen, denna del kallas metakognition (a.a.). 

 2.4.2 Självet 

Moxnes beskriver i sin bok Fasett människan (2008) om nio själv som vi lever igenom, 

han menar att de är utifrån dessa människan och dens personlighet kan beskrivas. De olika 

själven kan delas upp i olika tidsfaser i människans liv; dåtid, nutid och framtiden.  

[Självet i den här modellen är nio platser där mitt inre, introverta liv och den yttre 

rollverkligheten möts. I denna skärningspunkt mellan fantasi och yttre verklighet finns Jag. 

Där finns min själ, mitt själv.]  

(Moxnes, 2008. Fassett människan, sid 361) 

 Dåtidssjälvet Nutidssjälvet Framtidsjälvet 

Ytrollen Uppfostringssjälvet Iscensättningssjälvet Scenariosjälvet 

Samspelsrollen Skriptsjälvet Personlighetssjälvet Drömsjälvet 

Kärnrollen Psykologiska självet Identitetssjälvet Arketypiska självet 

Figur 2. Moxnes 9 själv (Moxnes, 2008) 

 

Uppfostringsstadiet: Denna fas i livet har oftast sitt avslut när en del människor befinner 

sig i 20år åldern. Det är då individen vill ”frigöra” sig från det gamla och ”finna sig själv”. 

Detta själv är något som har påverkats av uppväxten och vad som är inlärt om rätt och fel.  

Iscensättningssjälvet: Detta själv styr över hur vi vill att andra ska uppleva oss. För de 

som alltid lever efter mottot att alla ska tycka om en, kan det leda till psykisk ohälsa. Det är 

svårt att hela tiden vara alla till lags.   

Scenariosjälvet: Detta själv är förenat med ytliga drömmar om framtiden som aldrig leder 

något djup, om det nu inte skulle leda till handling. Scenariosjälvet kan vara en flicka som 

vill bli polis under en period under sin barndom, men detta ändras när hon vill bli något 

annat. Det kan också vara andras förväntar individen har på sig som den egentligen inte har 

någon vilja att förverkliga.   

Skriptsjälvet: Detta själv är den tidiga samspelsrollen som utgör hur vi hanterar olika 

svåra situationer. Moxnes (2008) skriver att hans mamma hade lärt honom att springa iväg 

om en fara skulle inträffa, för att undkomma den. Det är sådana saker som utgör hur 

individer hanterar olika situationer senare i livet, det blir en del av dennes person och hur 

andra uppfattar den.     

Personlighetssjälvet: Detta själv är hur andra upplever en individ, det är interaktionen 

mellan dessa. Bilden som andra har av individen är svår att ändra. Detta märks när två 
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personer möts som inte har träffats på flera år, de har oftast samma bild av varandra som 

vid det senaste mötet. Personlighetssjälvet är stabilt, bilden av en annan person förändras 

sällan. Personlighetssjälvet beror på i vilket sammanhang individen befinner sig i. En 

individ kan ses som en misslyckad person av några och som en person att räkna med för 

andra.  

Drömsjälvet: Vi drömmer oss iväg till det vi vill skapa för oss själva i framtiden. Det är 

det som ger motivation till att nå framåt. En viktig del i drömmandet är att ha människor 

omkring som uppmuntrar istället för motsatsen. När en dröm uppnås blir det ett 

självförverkligande som sedan leder till nya drömmar att uppnå. Drömmar är något som 

finns med under barndomen, dessa utvecklas sedan till vilja under tonåren. I sin tur kan 

dessa leda till att drömmen växer sig till saknad, vilket kan leda till depression.  

Psykologiska självet: Det psykologiska självet beskriver Moxnes (2008) närmast som 

något som är medfött. Det självet finns i början av våra liv, innan individen hunnit samlat 

erfarenheter, vilja, mål och skapar sin identitet. Det är grunden till varför individen 

reagerar starkt på en viss situation och inte alls i en annan. Det kan gestaltas i ett medfött 

hett temperament.   

Identitetssjälvet: Vissa kan redan under tidiga tonåren finna sig själva medan andra inte 

alls finner sig själv under hela sin livsväg. Identiteten får vi genom våra erfarenheter. 

Många strävar att lära känna sig själva och ta reda på vem de verkligen är, detta är en av 

nutidens största problem och att finna sin verkliga identitet är inte enkelt.  

Arketypiska självet: Detta själv driver individen mer än både drömsjälvet och 

scenariosjälvet. Det driver individen undermedvetet och kan framkomma via drömmar som 

upplevas som ett kall i livet. Vissa människor kommer att följa det kallet som meningen 

med dens liv. För andra ligger det bara omedvetet genom livet. Det arketypiska består av 

symboler för livet och mytologier, till exempel prinsessa/hjälte bilden eller liknande. 

 2.4.3 SCCT  

 SCCT är en karriärutvecklingsteori som främst går in på hur människor gör karriärval och 

vad som har påverkat valet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv (Brown, 2002). Teorin 

anser att individers besluts påverkas av självbilden som i sin tur påverkats av inre och yttre 

faktorer. Vi kommer endast ta upp och förklara de begrepp som vi använder oss utav i 

denna uppsats och som är mycket relevanta när det handlar om individers självbild. Teorin 

säger att intressen, förmågor, värderingar och målmedvetenhet samverkar och bidrar till 

individers tro på sig själva och sina möjligheter. Det är viktigt att kunna tro på sig själv och 

tron på sig själv påverkas av hur individen upplever att omgivningen ser på dem. Om 

omgivningen har en positiv tro på individen ökar individens självförtroende och vid 

negativt tilltro uppfattar individen att den inte klarar av en viss aktivitet som till exempel 

utbildning. Positiv tilltro till sin egen förmåga ökar möjligheten att göra fria val utifrån 

egna intressen (ex annorlunda eller könsbrytande mål).  
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 Ett begrepp som används i SCCT är self efficacy vilket är subjektiva självuppfattningar 

som påverkar de val en människa gör tillsammans med erfarenheter, miljö och hinder. 

Även självförtroende eller självvärdering är en del av self efficacy. Det handlar om 

individens egen uppfattning om sin förmåga och duglighet att utföra ett arbete eller en viss 

utbildning. En person har större möjlighet att ta till sig en uppgift om den tror på att den 

kan genomföra den på ett lyckat sätt. 
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 3 Metod 

 Under detta kapitel kommer vi att redogöra för strukturen av vår undersökning. 

 Det är viktigt reflektera över för och nackdelar som kommer med olika metoder (May, 

2001). Metoden som har använts i denna uppsats är en kvalitativintervjustudie. Avsikten 

var att fånga individernas egen historia. Först testades ett antagande för att se om det 

överensstämde med verkligheten, vilket kallas deduktion (May, 2001). För att kunna fånga 

individens historia användes semistrukturerade frågor (bilaga 1) Detta gjorde det möjligt att 

ställa följdfrågor när behovet fanns. 

 3.1 Undersökningsstrategi 

 Kvalitativa metoder fokuserar på kontexten (Marshall & Rossman, 2006). Undersökningen 

har gjorts på elever som går på det individuella programmets, för att få en uppfattning om 

vad de har för självbild och hur denna påverkas av programmet. För att kunna få 

nyanserade svar valdes det att möta dem personligen. Detta gjorde att vi kunde fånga upp 

mer än det som sades, såsom reaktioner, tystnad, ansiktsuttryck med mera. 

 För att få ut så mycket som möjligt av intervjun skapades en god relation med 

respondenten (May, 2001) detta utifrån grundtankar om att medvetet inte utöva makt i 

intervjusamtalet och att möta respondenten på ett jämliktplan (a.a.). Medvetet undveks 

åsiktsfrågor för att de är lätta att bara svara ja eller nej på vilket skulle ha kunna påverka att 

resultat blivit snedvridet (Wärneryd mfl. 1993). För att få ärliga svar undveks placeringen 

av känsligare ämnen i början av intervjun, detta för att respondenterna skulle ha lättare att 

öppna sig och skapa en bättre relation under intervjun.  

3.2 Genomförandesteg 

Kontakten på undersökningsplatsen var redan bekant med en av oss sedan tidigare och 

undersökningen var godkänd att genomföras där av både rektor och lärare innan 

uppsatsarbetet startade. Inför intervjuerna lästes annat underlag som kunde vara relevant 
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för studien och utarbetat av intervjufrågorna. Under denna tid komponerandes, utvecklades 

och testades intervjufrågornas styrka och relevans. 

Intervjuerna gjordes under en skoldag. Först presenterades undersökningen för den klass 

som undersökningen skulle utföras på. Intervjuerna skedde i ett litet rum som var avsett för 

en av studie- och yrkesvägledarna på skolan. Innan intervjuerna startade informerades 

respondenten att samtalen skulle spelas in och antecknas ner inför senare bearbetning. Efter 

intervjun och intervjupersonen hade gått sammanfattades de yttre och inre intryck som 

hade upplevts och antecknades.  

 3.3 Urval 

Undersökningen gjordes på en kommunal gymnasieskola i en förortskommun till 

Stockholm under vårterminen 2010. Skolan valdes utifrån att kontakter på skolan fanns 

sedan tidigare. På skolan är det cirka 200 anställda och det går omkring 2000 elever där. IV 

ligger i samma lokaler som nationella och specialutformade program. Denna skola erbjuder 

både studieförberedande- och yrkesutbildningar samt IV program. På IV bas programmet 

där denna studie utfördes har eleverna praktik två dagar i veckan och går i skolan de övriga 

tre dagarna. De läser främst svenska, engelska och mattematik. Vi valde att utföra vår 

undersökning här för att den är bekant sedan tidigare för en av oss, likaså respondenterna. 

Att en av oss har relation till personerna som intervjuades, orsakar enligt Marshall & 

Rossman (2006) en subjektiv förståelse och kan verkligen öka kvalitén i datainsamlingen. 

 3.3.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen valdes tidigt utifrån syftet med uppsatsen, det är endast med hjälp av IV 

elever som deras egen historia kan komma fram och ge svar på forskningsfrågorna. 

Respondenterna valdes ut utifrån vilka som var närvarande under de inplanerade 

lektionerna som intervjuerna ägde rum. Efter att ha skrivit ner alla närvarande elevers 

namn på små lappar drogs det lott om vilken person som skulle intervjuas. Detta gjordes 

innan varje intervju och blev sammanlagt sju gånger, endast en elev valde att inte ställa 

upp. Resultatet blev sex stycken intervjuer med både tjejer och killar. 
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 3.4 Datainsamling 

 Intervjuerna spelades in och anteckningar gjordes för att fånga upp kontexten vi befann oss 

i. För att respondenterna skulle känna sig avslappnade utfördes intervjuerna på deras skola, 

avsikten var att de skulle känna sig mer bekväma där än i en främmande miljö. Vid 

intervjun närvarade båda uppsatsförfattarna, den som var bekant med eleverna skötte 

anteckningarna, iakttog kroppsspråk och andra faktorer som spelade in vid studerande av 

en individs självbild och den andra ställde intervjufrågorna. Intervjuerna varade mellan 7 

och 16 minuter och det var totalt sex intervjuer. 

 3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Under undersökningens gång har vi i största möjliga mån försökt att behålla våra 

värderingar och förutfattade meningar för oss själva, detta för att inte påverka till ett 

felaktigt resultat. Resonemangen är stärkta med citat, annan forskning och teorier för att få 

en vetenskaplig grund (Marschall & Rossman, 2006). Denna undersökning är inte gjord för 

att generalisera IV elever i större skala. Resultatet i denna studie tillsammans med andras 

resultat har flera gemensamma nämnare, vilket kan stärka redan tidigare generaliserade 

bilder av IV elever. Svaren kan ha blivit påverkade av att det var en ny och främmande 

situation för respondenterna. 

 3.6 Etiska ställningstaganden 

 Deltagarna i intervjustudien är frivilligt medverkande (Rosing, 1978), annars hade det varit 

svårt att skapa ett förtroende mellan respondent och den som intervjuade. För att eleverna i 

undersökningen inte ska känna sig utpekade är diskretion och anonymitet grundläggande 

för hela denna undersökning (Holme & Solvang, 1991). Detta för att behålla förtroendet 

respondenterna gav oss. Respondenter är anonyma med fingerade namn, vi anger inte 

heller skola. Efter att vår uppsats är publicerad kommer det inspelade materialet att raderas. 

Alla referenser anges korrekt och löpande i uppsatsen, ingen information har varit medvetet 

felaktig då det kan leda till ett missvisande dataresultat (a.a.). 
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 3.7 Bearbetning av resultatdata 

 De inspelade intervjuerna har transkriberats ord för ord i en tabell. Därefter har resultatet 

sorterats och jämförts utifrån skillnader och likheter, kopplat till forskningsfrågorna och 

syftet. Resultatet redovisas i löpandetext för att sedan analyseras utifrån teorier och tidigare 

forskning. Sedan identifieras teman för att läsaren ska få en klarare bild av resultatets 

relevans.  
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 4 Resultat 

Upplägget ser ut på följande vis. Först följer en kort presentation av respektive 

intervjuperson utifrån insamlad data som avslutas med en tabell. Där efter kommer 

resultatet redovisas under respektive forskningsfråga. Efter varje forskningsfråga följer en 

summering. Vi har använt oss utav både respondenterna och fiktiva namn när vi skrev om 

eleverna som har intervjuats. En faktor som tas upp i analysen är respondenternas ogiltiga 

frånvaro som ligger på mer än 1/5 del (22,53% ) i medelvärde bland respondenterna mellan 

veckorna 1 - 19, 2010 (enligt lärarnas närvarorapporter). 

 4.1 Sammanfattning av respondenterna 

 Jon Moa Per Siv Bea Pia 

Komma in på nationelltprogram efter IV X X  X Ev X X 

Ansåg sig inte ha annat alternativ än att gå IV X X X X X X 

Går på IV för att få godkänt i kärnämnena X X X X X X 

Skolkar mindre på IV än i grundskolan X X X X X  

Hade drömyrke  X X X X  

Upplevde att stödet i grundskolan räckte   X  X  

Hade mindre grupper i grundskolan X X X X X X 

Positiva personliga egenskaper X X X X X X 

Berättade om sina negativa egenskaper X X X  X X 

Utvecklats personligen under IV X X X X  X 

Förbättrat kärnämnena under IV X X ? X  X 

Ökat studiemotivationen X X X X X X 

Osäker på framtiden X X X X X X 

Figur 3. Tabell över respondenterna & intervjusvar 

 

Jon strävar efter att förbättra sig i kärnämnena för att sedan komma in på antingen el- eller 

byggprogrammet. Han vill senare i livet antingen arbeta som elektriker eller inom 

byggbranschen. Han har en positiv inställning till att gå på IV och har förbättrat sin närvaro 

sedan han gick grundskolan. Under grundskolan upplevde han att han fått för lite stöd.  

Moa eftersträvar att studera färdigt IV för att sedan komma in på ett gymnasieprogram, 

antingen frisör- eller juridikprogrammet. Hon upplever att hon skulle velat ha ett annat stöd 

under sin grundskoletid. Hon anser sig ha bättrat sin närvaro på IV sedan hon gick 

grundskolan.  
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Per har överlag en osäker bild om vad han kommer att göra i framtiden. Han kan tänka sig 

ett arbete inom restaurang branschen. Han anser sig ha förbättrat sin närvaro sedan 

grundskolan. 

Siv går på IV för att kunna gå på ett nationellt program, hon tror att utbildning är det som 

krävs för att kunna få ett arbete. Hon drömmer om att bli socionom för att kunna arbeta 

med ungdomar som behöver stöd. 

Bea vet inte vad hennes drömyrke är och har funderingar på att gå på Hotell och 

Restaurangprogrammet om hon fortsätter studera på ett nationellt program efter IV. Hennes 

syn på framtiden är inte särskilt positiv och hon tror att hon i slutändan kommer att ha 

något dåligt jobb. 

Pia anser sig ha fått mer motivation att studera under hennes tid på IV än hon hade på 

grundskolan. Efter IV vill hon gå på handelsprogrammet. Hon vet inte vad hon önskar att 

jobba med i framtiden men vill jobba utomlands. 

 4.2 Av vilka anledningar går elever på det individuella 

programmet? 

Alla intervjupersonerna svarade att de går på IV för att komplettera 1 – 3 kärnämnen. 

Alla respondenterna hade känt att IV var det enda alternativet för dem när de slutade 

grundskolan, för att de sedan skulle kunna fortsätta till ett program på gymnasiet. Förutom 

Per där det inte framgick om ett nationellt program var hans mål när han började på IV, 

men han sa att han gick IV för att han inte kom in på något annat program. Ingen ansåg att 

jobba som alternativ efter att de slutat grundskolan. Siv sa att plugga vidare var det enda 

alternativet hon såg för att kunna få ett jobb. 

Under intervjuerna framkom att respondenterna hade haft frånvaro i grundskolan i form av 

skolk och som Per och Bea uttryckligen ansåg hade påverkat deras studieresultat. 

Resurserna eleverna fick på grundskolan var av varierande slag.  

Jon upplevde att han fick för lite stöd i grundskolan. Det enda stödet han fick var mindre en 

mattegrupp och detta kände han kom lite väl sent. Han uttryckte sig på följande sätt: 

 

[Nja ja fick lite men inte så mycket. Alltså ja fick på slutet men då var det redan för sent. 

[...] Det fick vi i slutet, det var bara i matten också] 

 

Att koncentrera sig tyckte Jon var jobbigt då han upplevde studierna som tråkiga i 

grundskolan. 
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Det stöd Moa fick var att hon fick sitta i ett eget rum med en lärare som tittade till henne 

ibland. Hon ansåg att detta inte var till någon hjälp och att lärarna inte lyssnade.  

Per fick stöd genom att få undervisning i mindre grupp (1 – 4 elever) i kärnämnena samt 

SO och NO. Han hade även två mentorer. Han berättade att han svårt att vara fokuserad 

mera än en halvtimma.  

 

[Efter ett litet tag fick jag ha två mentorer[...] I ett eget klassrum… jobbade där och eh ja eh 

har snabbt att glömma, ja glömmer snabbt [...] Tex om ja jobbar på lektionen [...] Och de 

säger att du ska komma ihåg de och de o de till provet liksom] 

 

Siv kände att hon inte fick de resurser hon behövde i grundskolan. Hon hade haft mindre 

grupper men hon kände att kunskapen om dyslexi (som hon har) hade varit bristfällig hos 

sina tidigare lärare. Hon trodde att resultatet hade blivit (att hon fått godkänt i kärnämnena) 

ett annat om hon hade varit mer aktiv under grundskolan. 

Skolan Bea hade gått på hade gett henne resurser som mindre mattegrupp, kurator, 

stödlärare och ett eget rum. Men att det i slutändan föll på grund av att hon inte var 

närvarande. Hon säger att hon hade klarat sina studier i grundskolan om hon hade gått dit 

mer och suttit på lektionerna. 

Pia kände inte att hon fick något stöd i grundskolan. Hon hade fått extra stöd i matte genom 

en särskild mattegrupp. Motivation var något hon hade saknat. 

 4.2.1 Sammanfattning 

Hos alla utom en av respondenterna framgick det tydligt att de hade börjat på IV för att få 

grundläggandebehörighet till nationellt program på gymnasiet. Majoriteten av de 

intervjuade ansåg att de hade kunde ha lagt ner mer tid (bland annat skolkat mindre) eller 

varit mer aktiva på lektionerna i grundskolan. Stödet de fick i grundskolan var av 

varierande slag, ofta i form av mindre grupper. Flertalet av respondenterna kände att de 

inte hade fått tillräckligt med stöd i grundskolan trots att många haft mindre grupper. 

Endast en av respondenterna ansåg att hon fått det stöd hon kunnat få men att det inte 

hjälpte då den bristande närvaron var stor. 
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 4.3 På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå 

på IV? 

Forskningsfråga 2 om självbilden är uppdelad i underrubriker för att ge en tydligare bild av 

resultatet. Under punkt 4.3.5 kommer sammanfattningen. 

 4.3.1 Elevernas bild av IV 

Jon upplever nu att IV är ”okej”. När han beskriver IV för andra säger han att det är lugnt, 

att eleverna där inte behöver jobba särskilt hårt, att det är bra tider och att de får sluta 

mycket tidigare i jämförelse med de andra. 

Moas tidigare uppfattning var att de som inte kom in på något annat program hamnar på IV 

och att det inte skulle gå bra där för att det var vad lärarna på grundskolan hade sagt. 

 

[Eee.. ja vet inte men typ att man inte skulle komma in på nått linje och att det skulle gå 

dåligt o så eftersom att lärarna i andra skolan sa det.] 

 

Hon berättade också att i grundskolan brydde hon sig inte så mycket om att börja på IV. Nu 

upplever hon IV som roligt och att hon får mer hjälp. Hon pratar inte mycket om IV men 

när hon gör det säger hon att det är ”kul och att det är ganska lugnt och så.” 

Per hade ingen klar bild av vad han tyckte om IV innan han började där. När han berättar 

om IV för andra svarar han att man läser upp kärnämnena som man inte klarade i 

grundskolan.  

Siv ville inte gå på IV men tyckte att det var bra att det fanns. Själva bilden av IV är 

positiv.  

 

[Det är bra att man skulle bli klar med sina ämnen och så, men det är självklart att man inte 

vill gå men det verkar vara bra alltså, man lär sig någonting och blir klar med sina ämnen 

och så.] 

 

Hon såg IV som en möjlighet och hennes studiemotivation hade ökat där. Siv kände att hon 

inte fick de resurser hon behövde i grundskolan vilket hade resulterat i att hon blivit 

förvånad när hon fått andra och mer resurser på IV. Hon beskriver vad hon gör på IV på 

följande sätt för andra: 

 

[Det vi gör i nian, ehh repeterar för att kunna klara av ämnena, och bara få godkänt i alla 

ämnen och så.] 
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Bea uppfattade de övriga eleverna på programmet som lite jobbiga men säger att det inte är 

så konstigt och hon hade ingen lust att praktisera vilket var en del av programmet. Hon 

beskriver programmet: 

 

[Ehh jag skulle nog säga att det är ganska soft, eftersom att det bara är tre veckor eller 

sådär, eller tre dagar i veckan och ehh, fast det är som sagt mycket stök... skulle jag ändå 

beskriva det.] 

 

Pia trodde att de flesta av eleverna som går på IV gjorde det för att de inte var från Sverige. 

Hon känner att hon får mer stöd nu än i grundskolan. Hon vet inte hur hon beskriver IV för 

andra utöver att hon säger att hon går där. 

 4.3.2 Elevens bild av sig själv 

Jon hade först svårt att svara på om han hade någon positiv egenskap eller inte, men sa 

efter en stund att han är snäll. Som negativ egenskap tyckte han att han var dålig på att läsa 

böcker och komma ihåg det han har läst. 

Moa kom inte på några bra egna egenskaper tills på slutet av intervjun när frågan togs upp 

igen, om vilka hennes bra egenskaper var, ” Näe, bara det där att jag inte är busig längre”. 

Som hon hade varit i grundskolan och bland annat skolkat enligt henne. Som negativ 

egenskap tyckte hon att hon var sämre i engelska. Som svar på hur hon tror att andra 

upplever henne svarade hon, ”Ingen aning (fniss). Ja vet inte, ee nej ingen aning. Kan, ni 

får fråga andra (fniss).” 

Per ansåg sig var en glad person. Hans negativa sidor var att han hade lätt för att bli sur. 

Det framkom också efter lite diskussion att han kunde inse att han haft ett mindre bra 

beteende och då förändra sig utifrån det till det bättre. På frågan hur tror du andra upplever 

dig svarar han: 

  

[Lärare säger ju en massa positiva saker du kommer bli hit och du kommer bli dit o dit det 

kommer bli bra. [...] Vänner säger att det inte kommer att gå bra för mig] 

 

Siv anser att det var brist på stöd som påverkade att hon inte klarat sina studier i 

grundskolan. Elevens allmänna bild av sig själv är glad och hjälpsam. Hon kommer inte på 

något negativt om sig själv. Om hur andra uppfattade henne svarade hon, ”Jag tror glad 

och...jag vet inte jag vet inte vad dom tycker” 

Bea bästa egenskaper var att hon är en god lyssnare, är koncentrerad, snäll och snabbtänkt. 

Hennes sämsta egenskaper är: 
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[Att jag är ganska lat att jag, att jag är... lite..blir lite lätt uttråkad vill gärna hitta på 

någonting också ahh skulle jag vilja säga.] 

 

Bea säger också att det är ganska motsägelsefullt att hon är både lat och gärna vill hitta på 

något, är rastlös.”Ja precis men ändå ganska lat så det är ju lite motsägelsefullt men ah.” 

Om hur andra uppfattar henne säger hon att hon är lat ”fast ganska snäll” och att hon tror 

att andra uppfattar henne som bekymmerslös. Det sista säger hon med en besviken röst. 

Pia hade svårt att komma på bra egenskaper hos sig själv men kom tillslut fram till att hon 

ansåg sig vara bra på att ta egna initiativ. ”Jag vet inte, ja. Nää ehh a jo jag är ganska bra på 

att ta egna initiativ mm och.... ahh...” Pia trodde att andra upplevde henne som en glad 

person. Det är koncentrationssvårigheter som enligt henne själv har bidragit till att hon inte 

klarat av svenska, engelska och matte i grundskolan. 

 4.3.3 Förändring under IV 

Jon har blivit bättre på kärnämnena sedan han började på IV och han tycker det är roligare 

nu när han lärt sig mer samt att han inte skolkar lika mycket som tidigare. Han tycker att 

han har blivit bättre på att läsa böcker inför andra sedan förra året, men tycker fortfarande 

att det är en av de saker han är sämre på. Han säger också att han har blivit bättre på att 

sköta studierna i jämförelse med förut.  

Moa upplever att hon lär sig mycket mera nu än när hon gick i nian och att hon har 

förbättrat sig i mattematiken, svenskan och engelskan. Hon medger också att hon lägger 

ner mer tid nu på sina studier än innan, då hon knappt brydde sig. 

Per berättar att IV inte har gett honom särskilt mycket då han inte har varit koncentrerad 

som skulle ha behövt vara.”Det har inte gett mig så mycket ja har inte varit lika 

koncentrerad som ja egentligen ska va”. Vidare berättar Per att han har blivit bättre på att 

inte skolka lika mycket som han gjorde i grundskolan. Han har nu insett vikten av att 

studera och ändrat på sitt tidigare beteende.  

Siv ansåg att lärarna på IV är bättre på att förklara saker än grundskolelärarna. Hon var 

osäker på om hon hade fått mer motivation eller intresse till studierna och därför blivit 

bättre i skolan. Hon var i alla fall mer aktiv i skolan nu och mindre frånvaro. Hon har hittat 

motivation för nu vill hon själv gå i skola för att kunna plugga vidare. Hon har blivit bättre 

på matte. 

Bea kände inte att några av hennes sämre egenskaper hade utvecklats på IV men att IV fått 

henne att läsa mer böcker, vilket hon ansåg var bra. Hon känner att hon tar studierna mer 

på allvar nu än tidigare. 
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[Jag tog inte skolan på allvar förr, så det gör jag nu mer. Att jag har börjat tänka på vad jag 

vill bli och sådär i framtiden. Och det hade jag ingen tanke på förut. Så det har jag 

förändrats på i alla fall. ] 

 

Bea anser också att hon har blivit en bättre morgonmänniska. IV hade fått henne att börja 

tänka på framtiden och fått henne att vilja ta skolan på allvar. Vid en fråga om hon lägger 

ner mer tid på studier nu än på grundskolan svara hon:  

 

[Nej det är ungefär samma som i grundskolan fast när jag går hit så går jag i alla fall på 

mina lektioner så att endast på det sättet men liksom att jag har blivit mer pluggandes 

alltså, det har jag ju inte ändrats mycke] 

 

Pia sa att allting hade blivit bättre på IV och att hon hade mer motivation. ”Jag tror nog att 

det är mer att jag vill mer nu att lärarna är så pass bra och hjälper en”. Hon kände att hon 

hade kunnat koncentrera sig bättre och utvecklats i svenska, engelska och matte. Även 

”Mm jag har blivit mer motiverad och jag tar tag i saker som jag annars bara skulle strunta 

i”. 

 4.3.4 Framtiddrömmar och tro. 

Jon hade som mål att studera efter IV och att försöka komma in på antingen Bygg- eller 

Elprogrammet, det var vad han hoppades på men han var inte säker på om det skulle bli så. 

Inom fem år ville han ha gått ut skolan och arbeta antingen som elektriker eller inom bygg.  

Moa skulle efter IV välja att studera på antingen Frisör- eller Juridikprogrammet om hon 

fick välja fritt. Advokat är hennes drömyrke. Om hon inte kom in på något 

gymnasieprogram trodde Moa att hon skulle arbeta. I framtiden vill hon ha ett bra jobb 

vilket för henne gör att hon kan leva ett enkelt liv.  

Per hade svårt att svara på vad han ville göra efter att han slutat på IV-programmet. Han 

trodde inte att han skulle klara av att få godkänt i kärnämnena under hans första år på IV. 

När han pratar om sitt andra år säger han först att, ”IV ska jag klara nästa år om man säger 

så.”Sedan sa Per att hur det kommer att gå beror på hur han sköter sig under sitt andra år på 

IV. Vad han ska göra efter IV avgörs utifrån hur det går i skolan. På frågan om han fick 

välja fritt vad han skulle göra efter att han slutat IV, svarade han att han skulle kunna tänka 

sig restaurang och även ser en framtid där. Intresset för restaurang väcktes under praktiker. 

Per hade svårt att svara på vad han önskar att han gör om fem år, det svar han gav var 

följande, ”Ja. Men man önskar ju rätt mycke men ändå kan man inte svara på den fråga”. 

Siv vill studera vidare på omvårdnadsprogrammet efter IV. Viljan att studera vidare efter 

IV var något som ökat under hennes tid där. I framtiden ville hon fortsätta studera till 

socionom och arbeta med att hjälpa unga tjejer t.ex. vara stödhem.”Inte socionom men 
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alltså genom att ja eller mer med mest ungdom att hjälpa tjejer jourhem och sånna. Sånt 

Vill jag jobba med.”  

Bea vill få G i sina kärnämnen och har endast mattematiken kvar. Hon anser sig tänka mer 

på framtiden nu än tidigare. Att studera vidare på gymnasium är något hon har börjat 

fundera på att inte göra. Sedan säger Bea att hon definitivt vill gå på hotell och restaurang 

om hon får godkänt i kärnämnena. Dock vet hon inte om det är det hon vill jobba med i 

framtiden. I slutändan säger Bea att hon inte har en positiv bild av framtiden och tror inte 

att hon kommer att kunna jobba inom restaurang eller möjligheter till att resa. Hon tror att 

hon kommer att skaffa ett dåligt arbete och jobba vidare där. 

Pia kände att hon var på god väg att klara sina studier på IV. Hon vill gå 

handelsprogrammet men hade ingen aning om vad hon ville bli. Inte heller hade hon något 

drömyrke. Hon ville också jobba utomlands men med vad det visste hon inte. 

 4.3.5 Sammanfattning 

Bilden av vad IV innebar var varierande innan eleverna började där. Däremot kände 

respondenterna att det var deras enda alternativ om de ville gå på ett nationellt 

gymnasieprogram, vilket alla hade haft som mål när de började på IV. Flera av 

respondenterna ansåg att det var lugnt att gå på IV i och med att de endast gick i skolan tre 

dagar i veckan och hade praktik den övriga tiden. De flesta respondenterna sa uttryckligen 

att de hade lärt sig något under sin tid på IV och några nämnde även att de ansåg att de fått 

mer stöd. Per och Siv beskriver IV för andra som ett tillfälle där man kan läsa upp 

kärnämnena som man inte klarat av i grundskolan, Moa, Per och Bea säger att IV är kul 

och lugnt till andra. 

Respondenterna hade generellt svårt att komma på positiva egenskaper om sig själva men 

alla kom tillslut på någon eller några bra egenskaper. De positiva egenskaper som flera av 

respondenterna tog upp var bland annat att de var snälla och glada. De flesta kunde komma 

på någon eller några negativa egenskaper hos sig själva, alla de negativa egenskaperna såg 

olika ut hos respondenterna och var bland annat: lätt för att bli sur, 

koncentrationssvårigheter, lat och kort minne. 

Majoriteten av respondenterna kände att de blivit bättre i kärnämnena under sin tid på IV. 

Respondenterna hade även bland annat fått ökad motivation, tar studierna på större allvar 

och är mer aktiva och lär sig mer under lektionerna. Stödet de fick på IV upplevdes också 

vara bättre och lärarna mer engagerade. 

Att gå vidare till ett nationellt program var målet för majoriteten av respondenterna. Det 

var endast en av dessa som hade ett studieförberedande program i tanken, hennes andra 

alternativ var likt de övriga respondenternas val, ett yrkesprogram. Endast två hade 

drömmar om akademikeryrken. Två av respondenterna hade andra tankar än att eventuellt 

fortsätta studera på gymnasiet efter IV. Överlag hade flertalet inte självklara yrken som mål 

utan visste mer inom vilka branscher de ville arbeta och även om de verkligen ville arbeta 

inom dessa var det inte alltid tydligt. 



 

35 

 

 5 Analys 

Analysen är strukturerad utifrån forskningsfråga 1 och CIP teorins CASVE cykel (Brown, 

2002). Analysens andra del utgår utifrån forskningsfråga 2 och Moxnes (2008) syn på 

självbilden för att lyfta fram hur respondenternas självbild såg ut och hur bakomliggande 

faktorer från IV har påverkat dessa. Sammanfattningen är analyserad utifrån SCCT teorin.  

 5.1 Av vilka anledningar går elever på IV? 

CASVE cykeln används för att beskriva de processer individer på IV genomgick för att 

komma fram till beslutet att börja på IV. Respondenterna hade inte kunskap om denna 

cykel och har därför inte fattat beslut utifrån denna. 

 5.1.1 Kommunikation 

Identifiering av gapet mellan var respondenterna är och deras mål med IV. I studien säger 

samtliga elever att de började på IV för att de saknade grundläggande behörighet för att 

komma vidare till ett nationellt program, dessa saknade godkänt i 1-3 kärnämnen. 

 

Figur 4. CASVE cykeln, identifiera gapet © Falk 
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I intervjuerna då respondenterna nästan hade gått ett år på IV, framkom inga större visioner 

om framtiden för dem. Drömyrken var för dem av realistisk karaktär, det var yrken som 

ofta endast kräver gymnasieutbildning eller yrkeskunskap. En av de två (Moa) som hade 

advokat, ett akademiskt yrke i åtanken, hade även frisör som alternativ. Det är två mycket 

olika yrkesgrupper, likaså vägarna till dem. 

Här nedan följer ett resonemang till varför Siv har bestämt sig för att studera vidare:  

 

Intervjuare: Varför tror du att det är bättre nu? 

Siv: För jag tror att... att jag själv vill gå nu i skolan och jag vill gå vidare och plugga nu än 

förut. 

Intervjuare: Du gör det för din egen skull? 

Siv: Ja precis. För senare kommer jag ångra mig om jag inte gör det nu än senare. 

 

Vad hade eleverna för mål med grundskolan? Vi tror att de inte hade tänkt långsiktigt när 

de gick där, utan att de förmodligen levt i nuet och efter lust. Vi tror även att kunskapen om 

de tänkta målen var bristfälliga.  

Våra funderingar kring detta steg handlar om eleverna verkligen gjorde ett medvetet val 

eller om det var omedvetet. Om det var omedvetet kan de inte ha identifierat gapet mellan 

det önskade tillståndet och där de var när de gjorde valet att börja på IV.  

 5.1.2 Analysera problemet  

Vad anser respondenterna är skälet till att de inte blev behöriga till gymnasieskolan? 

Orsaken till att respondenterna inte klarade av att få godkänt i kärnämnena under 

grundskolan -var av olika anledningar. Något alla nämnde var att de hade skolkat under 

grundskolan och eftersom respondenterna tog upp det tolkar vi det som att det kan ha varit 

en orsak till att resultatet i skolan såg ut som det gjorde, trots att det bara var någon av 

respondenterna som uttryckligen sa det. Att skolk kan vara en orsak till att elever går på IV 

kommer även upp i rapporten När självkänslan växer (2001), i en avhandlingen av Martin 

Hugo(2007) och ett antal c-uppsatser vi studerat. 

I flera av intervjuerna upplevde respondenterna nu att de fått bristfälligt stöd i grundskolan 

något som Hakorinne (2007) nämner i sin c-uppsats och som även visas i Skolverkets 

rapport (2010) där en stor del av lärarna känner att de inte alltid kan ge tillräckligt anpassat 

stöd. På IV hade respondenterna fått helt annat stöd än på grundskolan, vilket gjorde att de 

nu hade något att jämföra med hur stödet kan se ut. Sedan är frågan om eleverna var redo 

att ta till sig stödet på samma sätt under IV med ny miljö, lärare, klasskompisar och att de 

fått upp ögonen inför framtiden. De kan också i och med en ökad motivation upplevda att 

de fick bättre stöd på IV. 
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 5.1.3 Syntes 

Vad hade respondenterna för alternativ utöver IV? 

För två respondenter hade ett annat alternativt mål blivit mer attraktiva under tiden på IV. 

Funderingar hade växt om att börja arbeta istället för att studera vidare på gymnasiet. 

Enligt När självkänslan växer (2001) har många elever som går på IV en bakgrund där 

svårigheter och misslyckande stått i fokus. För att hantera ännu ett misslyckande och få 

självbilden i balans använder sig individen av olika såkallade copingstrategier (a.a.) det kan 

exempelvis vara att ge upp eller att se det som en utmaning istället för ett problem med 

flera. 

Vi tror att rädslan för att inte klara sitt mål med IV kan göra att självbilden sätts i gungning. 

 5.1.4 Värdera 

Hur värderar eleverna på IV sina alternativ? Trots att de sa att de hade haft andra alternativ 

utöver att gå på IV kom det ofta fram senare i intervjuerna och då som mindre självklara 

val. Vilket förmodligen kan beror på att de eventuellt inte såg andra alternativ när de stod 

inför valet. Att blint följa den grupp15 individen tillhör, konformitet kan vara orsaken till att 

den inte ens gav andra alternativ en chans. Att fortsätta med studier är inget val utan det 

som ska göras `enligt samhället´. Det vi kunde se är svårigheterna att göra ett aktivt val 

eller att värdera valmöjligheterna, när de egentligen inte hade andra alternativ. 

 5.1.5 Utförande 

Alternativet respondenterna valde var att gå på IV. Att det inte var det bästa alternativet för 

alla blir tydligt, särskilt för de två respondenterna vars motivation att studera vidare har 

minskat drastiskt under sluttampen av året på IV. Den stora frånvaro som respondenterna 

har, visar att motivationen att gå på IV inte har varit speciellt stor. Detta trots att de säger 

sig ha fått ökad motivation för att studera vidare och att de ser längre framåt. För de övriga 

respondenterna är det svårt att se om IV verkligen var det rätta valet. Det kommer att visa 

sig först efter ett eventuellt slutfört gymnasium med slutbetyg. Då kan hur de har klarat av 

att genomföra det mål de satte upp när de började på IV ses (vi antar att målet är att ta sig 

in på ett nationellt gymnasieprogram samt att slutföra det). 

Bristen på tilltron till sin egena förmåga, motivation, funktionsnedsättning, stöd har gjort 

att eleven från början hamnade i valsituationen att börja på IV eller inte. Att göra som 

normen och gå på gymnasiet eller vara annorlunda och inte gå på gymnasiet efter 

grundskolan. Rädsla för att inte veta vad framtiden ska ge och våga `hoppa utan fallskärm´, 

                                                      
15 Elever som gått nio år i grundskolan och där majoriteten fortsätter studier på ett nationellt program på gymnasieskolan. 
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hindrar individen från att våga gå sina egna vägar. Kan individer stärkas i tidigare åldrar 

för att inte vara rädda för ovissheten och stärka dem till att våga att bli en avvikare 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  

Slutligen kan vi se att de inte hade tillräckliga kunskaper om sig själva och om alternativen 

för att kunna göra ett välunderbyggt val. 

 5.2 På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå 

på IV?  

Moxnes  (2008) själv används här som ett verktyg för att kategorisera självbilden, det ger 

en tydlig bild av de olika faktorerna som påverkar. Följande roller ur Moxnes sex stycken 

nu- och framtidsjälv kunde vi urskilja under intervjuerna, som vi ser har ett samband med 

deras tid på IV. 

 5.2.1 Identitetssjälvet 

Att finna sin identitet är något som sker olika tider i livet (Moxnes, 2008). Vissa finner 

aldrig sin egen identitet (a.a.). Siv var den enda som vi såg hade en tänkt yrkesidentitet, 

även om denne inte upplevde sig säker på att nå sitt mål. De övriga upplevde vi var mycket 

osäkra gällande framtiden och om de skulle kunna nå sina mål. De hade förhoppningar men 

var inte övertygade om de skulle nå dit. Respondenterna var osäkra på sig själva, vilket  vi 

ser som en faktor till att de inte har funnit sina sanna identiteter.  

Bea upplevde ingen direkt tillhörighet till IV kamraterna, tog lite avstånd från dem och 

ansåg att de övriga eleverna på IV var störande och stökiga. Under grundskolan hade 

samma tjej fått väldigt mycket stöd, som inte hjälp för att hon skolkat mycket. Vilket tyder 

på att hon inte är en `mönster elev´ själv. Även om hon nu på IV inte längre är stökig, visar 

hon lite förståelse och verkar förneka att hon inte är särskilt annorlunda än sina IV 

kamrater. Hos dem anser hon att ett beteende är fel som hon inte verkar känna igen hos sig 

själv. Sedan verkar hon ha bättre förutsättningar för att klara sina studier än många andra 

på IV. Hon är medveten och öppen om sina negativa sidor (lat & rastlös) och har inga 

problem att ta upp sina positiva sidor (god lyssnare, koncentrerad, snabb tänkt). Hon ansåg 

inte att några av hennes sämsta egenskaper hade förbättrats under IV. Hon ansåg att IV var 

lätt och att hon inte passade in och skulle vara där. Bea visade vid flera tillfällen en 

osäkerhet och insåg själv att det hon sa inte stämde överens med hennes verklighet som att 

hon både var lat och rastlös. Detta visar på att hon har en insikt men av andra skäl inte gör 

något åt det. Kanske är det ett sätt att bevara sin egen självbild om att dåliga resultat i 

skolan berodde på att hon inte orkade men ville. Bea utryckte sig, ”Ehh jag tycker att 

lärarna är bra, det är eleverna som är lite jobbiga men det är ju inte så konstigt egentligen.” 
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Att Bea har ändrat sig angående att studera vidare kan vara en konsekvens av att hon 

känner att hon återigen har misslyckats och för att hantera det och bevara sin självbild 

använder hon sig av copingstrategin att ändra mål (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Siv tolkar vi hade en negativ bild av att behöva gå på IV, men inte av själva IV 

programmet. Hon klandrar sig själv då hon inte klarat av att komma in på ett nationellt 

gymnasieprogram och `måste´ gå på IV. Siv har blivit stärkt av IV för det har givit henne 

möjligheten att studera med bättre stöd. Tidigare studiereultat skyller hon inte på skolan, 

trots att hon anser att stödet hade kunnat varit bättre. Hon ser även vad hon kunde ha 

förbättrat. Den skoltrötthet hon hade känt berodde förmodligen på en frustration av att 

känna sig långsammare än sina klasskompisar. Vilket idag påverkar hennes `resa´ att finna 

sig själv.  

Genom att ha en bild av att det går flest ”invandrare” på IV visar Pia att hon inte känner 

tillhörighet där och att hon är annorlunda än den normala IV eleven och mer som en av 

dem som inte behöver gå på IV. Vilket vi tror påverkar henne att kunna se IV som den 

hjälp hon kanske behöver för att nå ett steg i rätt riktning.  

Per säger ena stunden att han ska klara att få godkänt i alla kärnämnena efter ett år till på 

IV och i andra stunden att han hoppas att han lyckas. Detta visar en osäkerhet när det gäller 

tilltron på den egna förmågan vilket kan vara resultatet av de misslyckanden i skolan han 

redan har. Trots dessa verkar det som att han ska fortsätta att kämpa, vi tolkar det som att 

lärarna på IV är bra på att hjälpa till att lyfta denna elev. 

 5.2.2 Iscensättningssjälvet  

Rollen respondenterna visade för oss var anpassade utifrån den situation som uppstod när 

en elev på IV sitter i ett rum tillsammans med en vuxen som ska intervjua den, sedan sitter 

en till person som åhörare som respondenten vet har kontakt med både lärare och annan 

personal på IV.  

Vi tror att vissa av svaren vi fick i intervjuerna är anpassade efter vad de tror att vi 

förväntar oss och utifrån en viss nervositet. Pia svarade följande på frågan om hur hon 

upplevde IV. ”Jag tycker det är jättekul och jag känner att jag lär mig jättemycket.”  

Eleverna visade inför oss en positiv syn på IV och sa att de trivdes hur bra som helst. Detta 

trots att deras ogiltig närvaro under vårterminen säger något annat. Hugo´s (2007) studie 

visade att frånvaron minskade med tiden på IV. Detta borde innebära att respondenterna i 

denna studie ökat sin närvaro eftersom större delen av vårterminen (19veckor) hade 

passerat när siffrorna om närvaro hämtades. Det kan bero på en kognitiv dissonans som har 

bidragit till att de kan ha ändrat inställning (Moxnes, 2008) och insett att IV är bra för dem 

nu. Ett annat alternativ är att de helt enkelt har bestämt sig för att sluta vara frånvarande 

och verkligen ta tag i den möjlighet de har fått, för att de har fått ett tydligt mål. Eller att de 

upplever IV som positivt för att de känner att de har hittat en plats där de känner sig trygga, 

respekterade och att de kan lära sig. Att frånvaron fortfarande är ganska hög kan bero på att 
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det är svårt att bryta invanda beteenden (Angelöw & Jonsson, 2000) eller att någon av 

repspondentrena har mycket mer frånvaro än de övriga vilket drar ner närvaro snittet. 

Att andra uppfattade Bea som bekymmerslös verkade innebära en `nagel i ögat´på henne, 

hon säger det på ett sätt som att hon vill att andra ska se att hon har ett större djup men 

ändå visar hon upp en fasad av att vara stark och uttåtriktad.  

 5.2.3 Scenariosjälvet 

Respondenter hade blivit påverkade av sin omgivning inför 

valet av framtida yrke. Yrken de tog upp berodde på vad 

andra hade haft  för uppfattningar om vad respondenten 

skulle passa in någon stans. Per svarade resonenrande på 

vad han ville arbeta med i framtiden. 

 

Intervjuare: Ee om du fick välja fritt gällande yrken och studier efter IV vad skulle du 

välja? 

Per:  […]Jag har praktiserat mycket i restauranger om man säger så och e ja kör mycket i 

restaurangen i simhallen också ja tycker de ja tycker det är en bra ide alltså restaurang ja 

mest som jag har praktiserat är restaurang skulle kunna tippa på restaurang om ja säger så. 

 

Detta tolkar vi som att Per ville komma fram till ett svar för han upplevde att det var det vi 

förväntade oss. Eftersom svaret kom utifrån att Per kände att han var tvungen att ge ett svar 

är risken stor att det kommer att ändras eller inte bli långsiktigt, respondenten upplever inte 

inneha den sanna motivationen till att göra det den ger sken av vilja.    

5.2.4 Drömsjälvet  

Hugo (2007) berättar i sin studie att IV elever vanligen har haft 

erfarenheter av misslyckande och av bristande stöd från skolan. 

Det har gjort att de inte har haft möjlighet att tillgodogöra sig sina 

studier, på ett meningsfullt vis för dem. Detta motsvarar våra 

respondenters upplevelser från grundskolan. Majoriteten av 

respondenterna berättar att de hade hög frånvaro och de flesta var 

inte nöjda med stödet de fick. Misslyckandet att inte kunna ta sig 

vidare till ett gymnasieprogram präglar i högsta grad deras 

kapacitet till att våga drömma om framtiden. Här nedan följer 

resonerandet på frågor angående framtiden för Bea. 

 

Figur 5. Scenariosjälvet © 

Falk 

Figur 6. Drömsjälvet © 

Falk 
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[Ehh antingen så börjar jag jobba eller så går jag hotell och restaurang det är någon av dom 

två och det är lite, beror lite på hur det ser ut om jag får g i matte osv. Och när jag väl får 

det så kommer jag definitivt gå hotell och restaurang. […] 

Ehh jaa jag vet inte så mycket jag har inte tänkt på det. Jag vet att jag vill gå hotell och 

restaurang men jag vet inte exakt ifall jag vill jobba inom det. Så det får jag se i framtiden 

liksom. […] 

Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag önskar att jag mår bra och har pengar. Och att min 

familj mår bra men jag har inte tänkt så mycket på yrkesmässigt. Tyvärr. Jag hoppas att jag 

reser om 5 år. Så måste jag säga. [...] 

Tyvärr så tror jag bara att jag kommer att skaffa något dåligt jobb och liksom jobba vidare 

där. Jag har inte så positiv syn på framtiden just nu. [...] 

Ja jag skulle liksom vilja bli kock eller eventuellt bli en Bartender eller inom hotell 

eventuellt för det är i alla fall bra. Jag kanske något inom media, alltså jag är inte helt säker 

på liksom […] 

 

Alltid när det kommer till prat om framtida yrke eller drömjobb visar respondenten en 

tydlig osäkehet både på sin egen förmåga och på alternativen vilket enligt CIP (Brown, 

2002) är grunden för att kunna göra ett val. En person med svag tilltro till sin egna förmåga 

undviker att göra  karriärval och är obeslutsam enligt Savickas (a.a.). Även Pia visar sig 

osäkerhet angående framtiden, ”Jag vet inte jag skulle vilja jobba utomlands, med vad vet 

jag inte riktigt men.”  

 5.2.5 Personlighetssjälven 

Respondenterna hade generellt en vag bild om hur andra uppfattar dem. Moa svarade att 

hon inte visste hur andra uppfattde henne. ”Ingen aning (fniss). Ja vet inte, ee nej ingen 

aning. Kan, ni får fråga andra (fniss).” Vid första anblick tyder dettta på hon verkligen inte 

vet vad andra tycker om henne. Men när vi hör på sättet hon säger detta, bland annat att 

hon verkar tycka det är en pinsam fråga att svara på, det tyder på att hon egentligen vet 

men att hon inte vågar svara ärligt om vad hon tror. Att behålla sitt ”anseende” 

(Moxnes,2008) hur andra uppfattar en, tror vi påverkade när våra respondenter svarar på 

denna fråga. 

Moa berättar att lärarna på hennes tidigare skola hade sagt att det inte går bra för elever på 

IV. Detta tror vi har påverkat de flesta av våra respondenter det vill säga, att lärarna på 

grundskolan såg dem som misslyckade inom skolans värld något som förstärktes av att de 

faktiskt inte lyckades med sina studier. Andras förväntningar på respondenterna kan ha 

bidragit till en självförverkligande profetia16 (Angelöw & Jonsson, 2000), om andra ser 

                                                      
16 Individen uppfattar en situation eller en person utifrån någon annans uppfattning och inte utifrån sin egen (Angelöw & 

Jonsson, 2000). 
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dem som misslyckade, blir det även bilden de har av sig själva vilket leder till att det 

misslyckas. 

Bea var mycket mån om hur andra uppfattde henne ”Att jag lyssnar och att jag är 

koncentrerad och jag är snabbtänkt. Sen kanske det inte känns som det just nu men jag är 

det annars.” Hon ville att vi skulle uppfatta henne som smart, då hon inte trodde att vi 

upplevde detta under själva intervjun. Som vi uppfattar det var detta ett sätt att försvara sig 

för vad hon anser om dels sig själv och vad hon tror är omgivningens fördomar mot de som 

går på IV.  

5.2.6 Arketypiskasjälvet   

Siv anser sig själv som hjälpsam och ville gärna arbeta med att 

hjälpa utsatta famför allt ungdomar. Vanligen drömmer individer 

som har varit utsatta i samhället själva om att hjälpa andra för att 

känna bekräftelse. 

 5.2.7 Sammanfattning av självbilden 

När eleverna ser tillbaka på grundskolan kan de se att det stöd de fick där inte var 

tillräckligt anpassat utifrån deras behov. Samtidigt måste eleverna ha känt att det var deras 

fel att de inte klarade av studierna vilket resulterade till att de gav upp och började skolka 

vilket i sin tur minskade deras chanser att klara av studierna desto mer. Självbilden måste 

ha blivit svag vilket gör att individen inte tror på sin egna förmåga att lyckas. Detta bidrar 

till att det blir svårt att bryta mönster och klara av att nå sina mål (Brown, 2002). Även att 

sätta upp mål är svårt med en svag tilltro till sin egna förmåga. 

Respondenterna upplevde nu att IV var något bra för dem, men bilden tidigare hade inte 

varit lika positiv. Ses det till annan forskning känner sig elever på IV utpekade (Boberg-

Andersson & Åberg, 2007) vilket säger en del om hur elever som inte går på IV uppfattar 

det, som något negativt, något som inte ingår i normen. Andras negativa syn på IV 

påverkar individens självbild negativ (Brown, 2002). Att byta miljö och skolform gör att 

eleverna får upp ögonen på framtiden och vart de vill, livsrummet har förändrats (a.a.). 

Samtidigt känner de sig utpekade för att de inte går på något av de `vanliga´ programmen. 

Lärarna på IV uppmuntrar sina elever och får dem att känna tilltro på sin egna förmåga, de 

kan lära sig och att problemen bakom svårigheter med inlärningen inte enbart är individens 

fel utan har påverkats av andra faktorer som bristande stöd, vilket påverkar individens 

självbild positivt (a.a.). Eleverna har sedan tidigare med sig en rad misslyckanden vilket 

också visas i att de inte har vågat drömma och planera framtiden utifrån deras egna 

Figur 7. Arketypiskasjälvet 

© Falk 
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önskningar och behov. Det kan vara svårt att ändra självbilden på ett år, allt individen har 

upplevt påverkar självbilden, även om den har en ökad tilltro innebär inte det att individen 

får en stark tilltro till sin egna förmåga (a.a.). För några av respondenterna har målet med 

IV förändrats under tiden där, det kan både bero på en ökad tilltro till sin egen förmåga 

(self efficacy) och att de kan lyckas trots att de inte följer normen (a.a.). 

Slutsats: Elever på Iv har en svag tilltro till sin egna förmåga vilket är resultatet av flera 

faktorer som miljö och andras syn på dem. Tilltron har dock ökat under tiden på IV för att 

de utvecklas och känner att de kan om de får rätt stöd och har motivation. 
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 6 Slutsatser 

Slutsatserna är indelade utifrån forskningsfrågorna i denna uppsats. 

 6.1 Av vilka anledningar går elever på IV?  

 När elever inte har godkänt i svenska engelska eller mattematik går elever på det 

individuella programmet med målet att ta sig in på ett nationellt- eller specialutformat 

program (Hakorinne, 2007 & Boberg-Andersson & Camilla Åberg, 2007), vanligast är att 

IV eleverna vill komma in på ett praktiskt program (Correa, 2008). Anledningarna till 

varför eleverna börjar på IV är många men det som visade sig i denna studie var att 

eleverna har haft hög frånvaro (skolk) (Hagstöm mfl. 2001 & Hakorinne, 2007) i 

grundskolan och fått bristfälliga resurser17 (a.a. & Hugo, 2007 & Correa, 2008 & Blüchers, 

2009).  

 Frånvaron är ett resultat av bristande motivation till att studera (Hugo, 2007 & Hagström 

m.fl., 2001) och kan påverkas av svårigheter att `hänga´ med i skolan, på bristfälligt stöd 

(a.a. & Blüchers, 2009 & Correa, 2008) och på för lite uppmuntran (Boberg-Anderson & 

Åberg, 2007). Även att finna meningsfullhet i studierna är viktigt för motivationen 

(Hagström m.fl. 2001).  

 Vi drar slutsatsen att anledning till att många individer måste gå på IV bland annat beror på 

att utbildningen i Sverige inte passar alla (Giota, 2002) vilket syns på grundskolornas 

resultat (Hakorinne, 2007). För att skolan ska kunna vara helt individanpassad krävs 

resurser som idag inte finns. 

 6.2 På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå 

på IV? 

 Att gå på IV är inget individen `skyltar´ med eller är stolt över att börja på. Resultatet visar 

att samtliga respondenter i den här studien säger de har förbättrat sin närvaro i jämförelse 

                                                      
17 Motivation och tillräcklig individanpassad undervisning 
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med grundskolan vilket kan bero på ökad motivation (Hagström m.fl., 2001). Att många 

elever på IV har låg självkänsla kan konstateras (Correa, 2008). IV är en bekräftelse på att 

individen har misslyckats (Blücher, 2009 & Blom, 2008) och att de inte har klarat av 

grundskolan som deras övriga kamrater från grundskolan (Blom, 2008). Misslyckande 

bakom sig påverkar självbilden (Hagström m.fl., 2001) som är i ständig förändring 

(Moxnes, 2008). Även skolresultat och hur individen uppfattar att andra upplever IV 

påverkar självbilden och själveffektiviteten Giota (2002). Hur individen värderar sig själv 

avgör vilka mål den kommer att sträva efter (a.a.). Tilltron till den egna förmågan (Brown, 

2002) var som vi ser det svag, då många var osäkra på vad de skulle göra i framtiden vilket 

kan vara resultatet av de tidigare misslyckandena (Moxnes, 2008). 

 Trots detta är det vanligt att motivationen ökar under tiden på IV och synen på skolan och 

självbilden blir mer positiv (Blom, 2008). En ny plats gör att individen förändras inuti, kan 

bryta gamla mönster (Hagström m.fl., 2001). Där kan de får en ny roll, de är nu inte sedda 

på samma sätt (a.a.) som av lärare och/eller klasskamrater på grundskolan. En yttre 

förändring kan vara en inre förändring för individen (a.a.). Tankarna kring framtiden ökar 

på IV både för att de mognar under året och att IV kan fungera som en väckarklocka till att 

ta eget ansvar för sitt liv. Anledningarna till att motivationen ökar är många, yttre 

förändringar i miljön som även kan leda till en inre förändring (a.a.). Individer kan 

uppfattas olika beroende på i vilket sammanhang den befinner sig (a.a.) och IV är i en ny 

miljö, en möjlighet att ge eleven en chans att klara av det den inte klarade i grundskolan 

(Blom, 2008). Även upplägget mellan hur studierna på grundskolan och IV skiljer sig åt 

och lärarna på IV anses vara bättre på att uppmuntra och uppmärksamma eleverna 

(Blücher, 2009 & Blom, 2008). På IV har individerna fått mindre grupper, kunnig personal 

och uppmuntran (Blüchers, 2009 & Boberg-Anderson & Åberg, 2007) vilket har hjälpt till 

att skapa en motivation och stärkt självbild. Genom att byta fokus och se på möjligheter 

istället för svårigheter stärks individers självkänsla och självbild (Hagström m.fl. 2001). 

Individen känner att den faktiskt kan och detta minskar risken för att ge upp vid negativa 

situationer (Blom, 2008).  Med mera stöd i skolan anpassat utifrån individens behov, ökar 

motivationen (Boberg-Andersson & Åberg, 2007 & Blom, 2008), detta gör att elevernas 

självbild stärks och likaså närvaron (Hagström m.fl., 2001). Respondenterna upplevde ett 

ökat stöd på IV som kan ha en stor betydelse för självuppfattning. Känslan av att det inte 

enbart var individens egna fel att den inte nådde målen i grundskolan gör att den kan se 

tillbaka på grundskolan med andra ögon och se att bristerna även kan ligga hos andra än 

hos dem själva. 

 När självbilden stärks sätter individen upp nya mål utifrån den förändringen, den kan lägga 

gamla misslyckanden bakom sig och se meningsfullhet i att studera (Hagström m.fl. 2001). 

Det krävs självförtroende för att kunna nå sina mål (Blücher, 2009). Målen för några av 

eleverna på IV hade förändrats och utöver att vara en effekt av ökat själförtroende kan det 

också vara en coping strategin att ändra mål när IV studierna inte har gått som önskat 

(Jacobsen, 2000). 
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 7 Diskussion 

 Ämnet om hur elevers självbild påverkas av IV hade det gjort studier om tidigare men inte 

med samma upplägg som används i denna uppsats eller med exakt det motivet. De tidigare 

undersökningar gick in på vilken självbild elever på IV har och inte hur IV påverkar 

självbilden (forskningsfråga). Detta material gav en nyanserad bild över hur elever på IVs 

självbild ser ut och hur andra faktorer påverkar den. Varför elever går på IV 

(forskningsfråga) var en frågeställning vi kunde finna i flera olika material. Dessa material 

kom ofta in på elevers självbild vilket hjälpte till att svara på forskningsfråga 2 eftersom de 

gav en bild på hur självbilden såg ut innan individer börjar på IV och vilka faktorer som 

har påverkat detta.  

 Avsikten med denna studie var från början att intervjua sju IV elever, dock valde en av 

dessa att avstå. Detta kan ha varit på grund av att han inte kände sig bekväm med att låta 

sig intervjuas. En möjlighet till att han nekade att medverka kan vara att han ville 

framställa sig som `tuff´ inför övriga klasskamrater och/eller att han inte ville ställa upp på 

intervjun på grund av en svag självbild. Vi tror dock inte att hans bortfall har påverkat vårt 

resultat nämnvärt. Det som skulle kunna ha blivit annorlunda är om eleven hade svarat 

mycket avvikande gällande resultatet i vår studie och alla de tidigare studier som vi kopplar 

till resultatet. 

 7.1 Samhället 

 Alternativen för en ung individ som inte vill studera på gymnasiet är mycket begränsade. 

Arbetsmarknaden är nästan obefintlig, även de ungdomar som har gått på gymnasiet har 

svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Våra respondenter säger sig inte ha haft arbete inte 

har varit ett alternativ för dem när de stod inför valet att gå på IV. De har däremot efter att 

ha gått på IV en tid, fått upp ögonen för att detta skulle kunna vara ett alternativ till att 

plugga vidare på gymnasiet, under tiden på IV har de kommit i kontakt med 

arbetsmarknaden i form av praktik.   

 Som tidigare nämns lever vi idag i ett överutbildat samhälle (SCB, 2008)18 detta påverkar 

individer som egentligen inte vill studera vidare till gymnasiet till att göra detta ändå. Har 

inte individen den motivation som krävs till att fullfölja detta blir det till ytligare ett 

misslyckande för dem att bemästra. Vi tror att individer inte bör `tvingas´ in att gå 

                                                      
18 Trender och prognoser 2008 med sikte på 2030 
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gymnasieskolan, kraven på att hela tiden prestera gör att vissa individer far illa. Vi saknar 

andra alternativ för elever som inte är motiverade och inte vill studera vidare på 

gymnasieskolan direkt efter gymnasiet. Som det stod i inledningen är det få som fullföljer 

gymnasiestudier efter IV, detta visar att trots att individerna tar sig in på ett 

nationelltgymnasieprogram har många för mycket bagage för att fullfölja det, vilket leder 

till ett nytt misslyckande att skriva upp på listan med alla föregående. Människor är olika, 

vissa är mer praktiskt lagda än andra och gör bättre från sig på ett arbete än studier. Vi tror 

att om det skulle finnas större möjligheter till ett arbete efter grundskolan skulle detta 

gynna både samhället och individen i längden 

 En stor del av de elever som går på IV har kommit till Sverige (Hakorinne, 2007 & 

Hagström m.fl., 2001) under sin tonårstid. Det gör att eleverna ofta har stora problem att ta 

till sig det svenska språket, vilket försvårar deras inlärnings process. Detta medför att 

elever som under skoltiden i sitt hemland haft en stor motivation för studier, tappat den här 

på grund av språksvårigheter. Att komma till ett nytt land och behöva lära sig ett nytt språk 

och kultur med allt vad det innebär hindrar dem att från att orka kämpa med sina studier. 

Skälen till att det har kommit hit påverkar också i högsta grad deras studie motivation. Det 

är viktigt enligt Hugo (2007) att om lärare och skolpersonal med så kallade `eldsjälar´ tar 

sig an dessa elever och motivera dem till att kunna få upp drivkraften och då inte bara till 

sina studier utan också till livet. Personalen är alltid en viktig faktor för att elever ska 

kunna få en ökad motivation till studier oavsett olika bakgrunder . Vi tror att det behövs 

fler lärare som ser och tror på att dessa individer, vilket ger dem styrka till att se ljusare på 

framtiden och att de lämnar gammalt misslyckande bakom sig. Ämnena bör läras ut efter 

varje individs förutsättningar till att klara av det, individen bör ses efter sina möjligheter 

och inte sina begränsningar.  

 Correa (2008) beskriver i sin studie att eleverna har mognat i och med att de har fått börja 

på IV. Vi ser att mognad och motivation verkar anses gå hand i hand och visst mognar 

eleverna under sitt år på IV, alla erfarenheter i en människas liv påverkar dens självbild 

(positiv självbild behövs för att hitta motivation) och likaså dens mognad. Vi tror att de 

elever som antas mogna under sin tid på IV tar mer ansvar för sina studier, vilket vi ser i 

första hand som en ökad motivation och stärkt självbild. IV anser vi kan ses som en 

lärandeplats där elever får en ny möjlighet till att ta sig vidare. Detta tror vi beror på att 

elever blir uppmärksammade på ett annat sätt en i grundskolan. Individen får här möjlighet 

till att börja om. De får en chans att lämna de gamla invanda mönstren från grundskolan 

bakom sig. Grundskolan ses ofta som en tid av misslyckanden (Hugo, 2007). Många som 

går på IV har någon form av läs- och skrivsvårighet, koncentrationssvårigheter eller dylikt 

(Hagström m.fl., 2001). Deras tidigare skolgång har präglats av dem har haft svårt att lära 

sig i samma takt som alla andra. Detta resulterar ofta att de inte finner någon 

meningsfullhet i de ämnen de studerar. Det kanske inte är mognad som gör att individen 

finner ny studiemotivation utan en ökad tilltro på den egna förmågan. 
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 7.2 Vald metod  

 Valet att använda en kvalitativ intervjumetod i vårt datainsamlande var till stor nytta för att 

fånga individens upplevelser av IV, för att få en bild av hur IV påverkar deras självbild. 

För att öka studiens trovärdighet hade det varit bättre att göra en större studie på flera 

skolor utspridda i landet. Att intervjua mentorer, lärare och vägledare hade kunnat resultera 

i en ökad förståelse och mer realistisk bild av respondenternas självbild. Respondenterna 

kan agera olika utifrån den kontext den befinner sig i, vilket medför att svaren på 

intervjufrågorna kan vara anpassade utifrån situationen. 

 7.3 Framtid 

 Undersökningar kan göras utifrån perspektivet klass, kön och etnicitet för att lyfta fram 

djupare aspekter om varför individen går på IV, så som Bourdieus (Broady, 1998) 

kapitalbegrepp19 och habitus20.  

 Hela skolvärlden håller på att omstruktureras och det ska bli spännande att se hur den nya 

skollagen kommer att påverka elever som går på IV och om grundskolorna kommer att ta 

större ansvar att elever har med sig mer meritpoäng när de går ut från grundskolan. 

 Denna studie gjordes i en förort till Stockholm. Det kan vara intressant att titta på hur 

skillnaderna är mellan på hur Sveriges kommuner ser på utbildning och vilka resurser de är 

beredda att lägga. 

 Hugo (2007) kom fram i sin avhandling att smågrupper och att lokalerna som eleverna 

befinner sig i på IV, i en gymnasieskola men ofta ändå avskilt från de nationella 

programmen, kan göra att individen känner ett utanförskap och påverkar individen 

negativt. Detta är några aspekter som hade varit intressanta att studera på andra IV program 

som är kortare än 3 år. 

 Hur individer agerar i olika situationer och miljöer är aspekter som säger en hel del om 

självbilden. En jämförande observationsstudie på hur elever på IV agerar i 

skolkorridorerna, lektionerna, praktiken och på fritiden hade varit intressant att se. Hur 

kontexten påverkar individen. 

 

                                                      
19

 Kapital är de förutsättningar individen får med sig beroende på i vilken familj den växer upp. Det kan vara traditioner, sätt att 

tänka, föra sig, kontakter och/eller materiella tillgångar. Begreppet är indelat i fler olika under kategorier, så som ekonomiskt 

kapital, socialt kapital och kulturellt kapital (Broady, 1998). 

20 Habitus innebär inlärda, seglivade beteenden som är grundläggande för hur en individ tänker, agerar och orienterar sig i sociala 

sammanhang (Broady, 1998). 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor: 

Följande frågor ska svara: På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå på IV?  

 

1. Vad hade du för uppfattning om IV innan du började här? Vad tycker du nu? 

2. Hur beskriver du vad IV är för andra?  

3. Vad har IV hjälpt dig att bli bättre på? Vad är det som har gjort att du är bättre på 

det nu?  

4. Vad är dina bästa egenskaper? (saker du är bra på) 

5. Vad är dina sämsta? 

6. Är det några av dina sämsta egenskaper som har blivit bättre under din tid på IV? 

Vilka. Vad beror det på? 

7. Hur har du förändrats sedan du gick i grundskolan? På vilket sätt?  

8. Vad vill du uppnå med din tid på IV?  

9. Placera ut på en skala från 1 till 10 hur långt du har kommit för att uppnå det du 

ville med IV. 1 är att du inte har kommit närmre ditt mål (det du vill uppnå) och 10 

är att du har lyckats med allt det du önskade att du skulle uppnå under din tid på 

IV, vart ligger du nu?  

10. Lägger du ner mer tid nu på studier än du gjorde under grundskolan? Hur kommer 

det sig? 

 

Följande frågor ska svara på: Av vilka anledningar går elever på det individuella 

programmet? 

 

11. Hur kommer det sig att du valde att gå på IV? Vad hade du för några andra 

alternativ?  

12. Vad tror du hade kunnat hjälpa dig klara godkänt i grundskolan?  

13. Fick du något stöd? Vilket stöd fick du?  

14. Vad hade du velat ha för stöd? 
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Följande ska också svara på: På vilket sätt påverkas individers självbild av att gå på IV?  

 

15. Vad tror du att du kommer att göra efter att du slutat IV-programmet? 

16. Om du fick välja fritt gällande yrken och studier efter IV, vad skulle du välja? 

17. Hur önskar du att ditt liv ser ut om 5 år när det kommer till studier och/eller yrken? 

Hur tror du det blir? 

18. Vad tror du att du aldrig kommer att bli men som du tycker verkar roligt? Hur 

kommer det sig? 

19. Hur tror du att andra upplever dig? 

 


