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Mohsen Kouba 

Sammanfattning 

Studien försöker belysa vilka svårigheter elever som läser det individuella programmet möter och 

vilka möjligheter de har i deras strävan att gå vidare till ett nationellt program. Studien ger också svar 

på frågan om IV-elever trivs med att läsa programmet och om de börjar en gymnasieutbildning efter 

IV. Jag ville också ta reda på om vad elever i grundksolans årskurs nio tyckte om informationen om 

gymnasieskolan, och om alla fick chansen att prata med en studie- och yrkesvägledare. Studien belyser 

ocksåfrågan om ursprung har en viss betydelse för fortsatta studier på nationella program.   

 

 

The study tries to illustrate the difficulties students enrolled in the Individual program (IV) meet and 

the opportunities that will arise if pursuing studies in a National Program. The study also provides 

answers to the question if IV students find the program rewarding and enjoyable, and to what extent 

they pursue high school studies after the IV. I also wanted to find out what the students in the ninth 

grade of compulsory school thought about the information they received regarding the high school 

education, and if everyone got the chance to talk to a guidance counselor. Furthermore, the study also 

evaluates whether heritage plays a certain role with regard to further studies on the National Program. 
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Förord 

Jag arbetar som biträdande rektor på en fristående gymnasieskola i Stockholm sedan några år tillbaka, 

men under många år har jag arbetat som lärare på grundskolan, främst på högstadiet och i 

gymnasieskolan. Syftet med min studie är att fördjupa förståelsen för IV elevernas situation, deras 

svårigheter och deras möjligheter att läsa på nationella program. 

Jag vill undersöka vilka svårigheter de möter när de läser på det individuella programmet och vilka 

möjligheter de har att börja en gymnasieutbildning. Jag är intresserad att också få veta hur lång tid det 

tar för IV elever att få ett slutbetyg på gymnasieskolan. Slutligen vill hur undersöka hur dessa elever 

upplever tiden på IV och om deras ursprung påverkar deras skolresultat samt vilka framtidsplaner de 

har.             

Studien genomfördes läsåret 2004-2005 på fem olika skolor i Stockholm. 

Jag vill tacka alla de elever som deltog i studien och besvarade frågorna. Jag vill också tacka alla 

lärare, studievägledare och skolledare på skolorna som hjälpte mig med att genomföra 

undersökningen.  

Och sist men inte minst vill jag tacka min handledare Eva Berglund för hennes värdefulla hjälp och 

tålamod.   
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Inledning 

Syftet med studien är att undersöka hur det går för ungdomar som har läst IV-programmet 

(individuella programmet) och hur elever upplever att det är att gå på IV programmet. Jag undersöker 

också om ”ursprung” verkar ha något samband med fullföljandet av en gymnasieutbildning. Jag 

kommer att förklara vad jag avser med begreppet ursprung längre fram i texten. 

 

Redan i grundskolan är det många elever som inte godkänns i ett eller flera ämnen. Enligt Ragnar 

Eliasson (2001) var nästan var fjärde elev i grundskolan inte behörig till en gymnasieutbildning. 

Eliasson skriver också att ”skolor behöver få stöd och stimulans, och de behöver förena det målstyrda 

arbetet med en bra arbetsmiljö för eleverna” (Skolverket 22 februari 2001, Skolverket, 10 januari 

1999). Eliasson ser mycket allvarligt på utvecklingen och preciserar att det var en minskning av 

andelen elever som godkändes 2001 (89,2%) jämfört med 1998, (91,4 %). Sedan 2001 har det skett en 

tillfällig stabilisering av andelen behöriga elever. Men under våren 2008 var andelen behöriga till 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program 88,9 %. Det är den lägsta andelen behöriga 

sedan 1998. Eliasson betonar vikten av god kvalitet i undervisningen, och vill genom olika åtgärder få 

till stånd en förändring i positiv riktning, så att andelen elever som når grundskolans mål ökar. 

1991 års gymnasiereform 
År 1991 tog Sveriges Riksdag beslut om en reform av gymnasieskolan. Innebörden av reformen var att 

man skulle erbjuda alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning, oavsett vilken inriktning på 

studierna de valde. En viktig del av reformen var att alla utbildningar ska ha en gemensam kärna av 

allmänna ämnen (Kunskapspropositionen, 1991, Riksdagen). Reformen innebar också bland annat att 

ungdomar skulle erbjudas av sina kommuner ett individuellt program förutom de 16 nationella 

programmen.  Förordningen om IV trädde i kraft den 1 juli 1992 (gymnasieförordning, 1992.394, 3 

kap. 20§). Kommunerna blev då skyldiga att erbjuda alla ungdomar en gymnasieutbildning fram till 30 

juni det år de fyller 20 (Skollagen, 5 kap. 4 b §). 

Krav på betyget godkänt 
För att komma in på en gymnasieutbildning krävs betyget godkänt i kärnämnena svenska eller svenska 

som andra språk, matematik och engelska (5 kap. 5 §, skollagen, 1985:1 100).  De elever som inte är 

behöriga till en gymnasieplats, har möjlighet att läsa ett år eller ibland längre tid på ett individuellt 

program så att de förhoppningsvis kan fortsätta sina studier på ett nationellt program senare. 

 

Att få godkända betyg i kärnämnena är ofta speciellt svårt för elever med språksvårigheter av olika 

slag, och även betygen i andra ämnen än ”språk” kan drabbas. I en OECD-rapport uppges att Sverige 

är sämre än andra länder när det gäller att undervisa nyanlända elever i matematik och dessa elever har 

generellt svårt att nå målen i matematik på grundskolans högstadium. Det rapporteras däremot att 

andra generationens invandrare oftast lyckas bättre. (Where Immigrant Students Succeed. A 

Comparative Review of Performance and Engagement. Pisa, 2003). 

 
Forskarna R.G. Gardner och W.E. Lambert arbetade med en studie som skulle utvärdera effekterna av 

en ny tvåspråkig reform i Kanada. Det visade sig att eleverna som fick använda och utveckla sitt 

modersmål i skolan klarade sig bättre än de som endast skulle använda engelska (Gardner & Lambert, 

1960). Även enligt Lilian Nygren-Junkin spelar modersmålet en avgörande roll när det gäller språk 

och kunskapsutveckling hos elever (Nygren-Junkin, 2006). 
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Lagändring 2006 
Det individuella programmet har till skillnad från de nationella programmen inte haft något 

programmål eller fastställda ämnen och kurser. Programmets främsta syfte har varit att förbereda 

eleven för vidare studier på ett nationellt eller specialutformat program (SkolL kap 5:4b), och mot 

bakgrund av att alltför få elever på gymnasieskolans individuella program fullföljde en 

gymnasieutbildning med slutbetyg, har en lagändring trätt i kraft 1 juli 2006.  

 

Lagändringen innebar att elever på gymnasieskolans individuella program skulle få utbildning på 

heltid och som i sin omfattning var likvärdig med utbildningar som ges på nationella program. 

(Skolverket, lagändring 1 juli 2006) 

Behövs ett individuellt program? 
Diskussionerna kring det individuella programmet har varit omfattande. Elisabeth Hultqvist har varit 

tveksam till om det individuella programmet överhuvudtaget ska finnas kvar och anser att det helst bör 

avskaffas. Hultqvist anser att det som var den stora målsättningen med den nya gymnasieskolan; att 

brygga över sociala skillnader och ge en bas för högskolestudier, inte har lyckats (Hultqvist, 2001). 

 

Åsa Murray har forskat kring avhopp från det individuella programmet, och hon skriver att det inte är 

elevernas fel att de hoppar av IV utan felet ligger i grundskolans system. De elever som hoppar av 

grundskolan går tillbaka till skolbänken efter kanske ett eller två år och för dem är det endast IV som 

gäller. Deras första avhopp kan även i många fall leda till avhopp från det individuella programmet. 

Murray menar att de elever som lämnar skolan för tidigt, gör detta för att de har blivit ”utsorterade” av 

systemet och att de i själva verket har haft svårigheter under hela sin skolgång (Murray, 1994). Det är 

enligt Murray viktigare att uppnå social kompetens och självförtroende än att bli behörig för att läsa på 

ett nationellt program 

 

I Murrays studie (1994) framkom också att en hel del elever inte kunde gå vidare till de nationella 

programmen trots att de hade klarat behörighetskraven. Ett förslag från Murray var att skrota IV-

programmet och istället satsa mer resurser på de svaga eleverna i grundskolan. 

 

I ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 28 september 2009 meddelades att gymnasiets 

individuella program skulle avskaffas och ersättas med ett introduktionsprogram. Ändringen ska 

genomföras i samband med en ny gymnasiereform som ska träda i kraft hösten 2011. Enligt 

skolministern Jan Björklund är 44 % av de 23 000 elever som läser år ett på IV behöriga till nationella 

program, men de har kanske inte kommit in på sitt förstahandsval. Skolministern anser att elever 

måste acceptera sina andrahands- eller tredjehandsval.  
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur det går för ungdomar som har läst IV-programmet och  hur de 

upplevt tiden på IV-programmet.  Jag undersöker också om ursprung är av betydelse för om elever 

fortsätter på nationella program på gymnasiet. 

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

1) Vilket ursprung har elever som går på IV-programmet? 

2) Börjar ungdomar på IV-program och sedan nationella program? 

3) Har ursprung någon betydelse för om ungdomar börjar på nationella program?  

4) Hur upplever ungdomarna IV-programmet?  

 

Även andra resultat rapporteras i resultatdelen 

Ursprung 

Med ursprung menar jag om en elev har en svensk eller utländsk bakgrund. En elev med utländsk 

bakgrund har en eller båda föräldrar födda utomlands. Elever har även olika bakgrund avseende om de är 

födda i Sverige eller i utomlands. (Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund, OECD). 

Bakgrund 

Fakta kring IV-programmet och bakgrundsfaktorer 

Målsättningen med IV-programmet 

Det individuella programmet ska först och främst förbereda eleverna för studier på ett nationellt program 

eller ett specialutformat program inom gymnasieskolan. Ett individuellt program kan:  

 

 Särskilt inrikta sig mot studier på ett nationellt eller specialutformat program (programinriktat 

individuellt program),  

 

 Göra det möjligt för ungdomar att genom lärlingsutbildning förena en anställning som syftar till 

yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan, och möta elevers speciella 

utbildningsbehov.  
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Omfattning av IV-programmet 

Antalet elever som läser individuella programmet har ökat från 17703 eller 6 % av totalt 309143 elever 

läsåret 1998-1999 till 31532 eller 8 % av totalt 396336 elever läsåret 2008-2009  (Beskrivande data, 

skolverket 2009).  

Fullföljande av gymnasieutbildningen 

Få elever som läser det individuella programmet har fullföljt sin gymnasieutbildning efter tre år. De flesta 

behöver läsa längre tid på IV. Hösten 2006 började 11740 elever läsa IV-programmet. Endast 413 elever 

eller 3,6 % hade slutfört gymnasieutbildningen och fått ett slutbetyg senast läsåret 2008-2009 (Skolverket, 

2006). Enligt en undersökning gjord av Britta Alin Åkerman resulterade det nya kravet på godkända 

betyg i kärnämnena i att många elever inte har kunnat antas till ett sökt gymnasieprogram (Åkerman, 

2001).  

Elever med utländsk bakgrund 

I min undersökning ville jag försöka se betydelsen av utländsk bakgrund hos eleverna på IV. ”Utländsk 

bakgrund” kan betyda att antingen en elev är född utomlands eller i Sverige men att en eller båda 

föräldrarna är födda utomlands. Eftersom det saknas forskning om IV-programmet speciellt när det gäller 

elever med utländsk bakgrund finns enligt min mening en risk att man inte ser alla de problem elever har 

som inte kommer in på gymnasiet och som kan ha att göra med just denna grupp. Det motiverar behovet 

av mer forskning om situationen för elever med utländsk bakgrund. 

 

Vid en mätning gjord av Skolverket har antalet elever som går på det individuella programmet ökat med 

500 elever åren 2001 och 2002 (Skolverkets rapport nr. 236, 2003). Enligt denna mätning har 37% av 

eleverna en utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med 15% för samtliga program. Statistiken visar att 

det är vanligare bland elever med utländsk bakgrund att inte vara behöriga till att läsa ett nationellt 

program. Andelen är ännu större för den grupp av elever som är födda utomlands (Tabell 9, 

Dnr.1999:444, Skolverket). 

Föräldrarnas utbildning 

Föräldrarnas utbildning är den bakgrundsfaktor som har ett samband med den allra största variationen i 

resultaten när det gäller betyg. Elever med minst en högskoleutbildad förälder har i genomsnittligt högre 

betyg än elever med föräldrar vars högsta utbildning är gymnasieskola eller grundskola 

(Utbildningsstatistikenhet, skolverket, 2007). Föräldrarnas betydelse för barnens val av 

gymnasieutbildning är större i familjer med utländsk bakgrund än i ”svenska” familjer. Elever som 

kommer från familjer med hög utbildningsnivå har tendens att i större utsträckning vilja läsa 

studieförberedande program, och det spelar inte så stor roll vilket ursprung eleven har (Eriksson, 

1994,s.144, 156).  

 

Ur betygssynpunkt har barn till föräldrar med hög utbildning i genomsnitt högre betyg än de vars 

föräldrar har lägre utbildningsnivå. Barn till högutbildade föräldrar går också oftare vidare till högre 

studier. Skolresultaten för elever med utländskbakgrund är densamma som för elever med svensk 

bakgrund när det gäller föräldrarnas utbildning, och det är alltså den sociala bakgrunden som har störst 

betydelse för elevernas skolresultat (SOU, 1993:85) och (Eriksson, 1994). I en studie av Skolverket 

bekräftas den socioekonomiska bakgrundens betydelse i elevernas studieresultat. Detta oavsett om eleven 
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har en svensk eller en annan bakgrund. Det påpekas dock att elever med utländsk bakgrund som grupp 

presterar sämre än infödda elever (Skolverket, 2004:545). 

Tidigare forskning 
Det har forskats en hel del om den svenska gymnasieskolan men forskningen kring det individuella 

programmet är ändå relativt begränsad. Ett exempel på forskning om IV-programmet är Hultqvists 

avhandling från 2001, som jag diskuterar nedan. Det finns däremot flera offentliga utredningar om 

gymnasieskolan och individuella programmet i till exempel ”Välfärd och Skola” (SOU 2000: 39). 

Skolverket har också på regeringens uppdrag gjort utredningar som, ”Efter skolan”, (Skolverket, 2000) 

och ”Utan fullständiga betyg” (Skolverket, rapport 202, 2001), ”Varför når inte alla målen?” (Skolverket, 

rapport 202, 2001).  I de nämnda rapporterna belyser man orsakerna till att elever lämnar grundskolan och 

gymnasieskolan utan fullständiga betyg och till att 30 % (5115 av totalt 17047 år 1999) av eleverna på det 

individuella programmet inte gick vidare till studier på nationella- eller specialutformade program. 

Skolverket har i dessa rapporter särskilt uppmärksammat att det finns problem bland elever med utländsk 

bakgrund. Dessa är elever som vill gå över till ett nationellt program, men som har svårigheter att lära och 

bristande kunskaper från tidigare skolgång. Många av dem har ofta varit kort tid Sverige och har inte 

tillräckliga kunskaper i svenska.  

 

Enligt Skolverkets rapport ”Utan fullständiga betyg” är andelen elever med utländsk bakgrund en grupp 

som i betydligt större utsträckning än andra elever lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga 

betyg. Var femte elev med utländsk bakgrund saknar grundläggande behörighet till studier på nationellt 

program, att jämföra med var tionde elev totalt sett (Skolverket, rapport nr.202) 

Negativa bilder av IV 

Som framgår av Skolverkets statistik går en ökande andel av grundskolans elever vidare till ett 

individuellt program. Hur IV fungerar är således viktigt därför att det verkar vara det enda alternativ som 

fler och fler elever erbjuds, men det individuella programmet är också en utbildning som väcker känslor. 

 

I Skolverkets granskningsrapporter vittnar många elever om att de har känslor av oro, ångest och skam 

som förknippas med IV. I många skolor i Sverige uppfattas IV-programmet som ett hot eller ett 

misslyckande. I en undersökning av Skolverket, ”Skolverket, betyg och utbildningsresultat” (1998:1 330), 

har ett antal IV-elever på Gotland intervjuats.  Eleverna upplevde att det kändes skamligt och 

nedvärderande att gå på det individuella programmet och de använde uttrycket ”loosers”. I en annan 

studie genomförd i Timrå, ansåg elever att IV-programmet i praktiken var ett program som inte 

betraktades som en del av gymnasieskolan. Enligt Hellsten & Prieto (Skolverket, 1998:1 330) är det 

individuella programmet också ofta avvikande lokalmässigt. I många skolor läser IV-elever i egna 

lokaler, ibland isolerade från den övriga skolan. Om det råder brist på lokaler i skolan hör IV till de 

program som ofta flyttar utanför skolbyggnaden.  

 

Elisabeth Hultqvist skrev 2001 en avhandling om IV-programmet. ”Segregerande Integrering”. I 

avhandlingen framgår att ett antal elever som gick på IV kände sig utslagna från början. I hennes studie 

ansåg IV-eleverna att undervisningen var för slapp och att ”lärarna borde kräva mer”. Eleverna var 

kritiska till de korta skoldagarna och till att de hade för få läxor. I sin avhandling skriver Hultqvist att det 

kan vara skolans organisation som gör att eleverna som går på IV inte upplever att det är en äkta 

skolmiljö. Ofta saknar klassrummen lärarkateder, det finns kanske en kaffebryggare i klassrummet och 

det saknas ett schema. Dessutom är eleverna för ofta ute på praktik och sällan i klassrummet. Hultqvists 

reflektion kring dessa upplevelser är att flera IV-elever troligtvis från början kände att det inte var värt att 
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satsa på skolan, då skolan synbarligen inte satsade på dem. Dessa elever upplevde också en bristande 

styrning från lärarna. 

Pedagogiken i IV klasserna bygger på tanken att undervisningen ska anpassas till de enskilda elevernas 

behov. En sådan målsättning främjas bäst i mindre grupper. Men ur elevperspektivet kan det upplevas 

annorlunda.  Många elever uppfattar istället undervisningen som slapp och den fördel som man vill uppnå 

genom en individualisering av pedagogiken kan av eleverna upplevas som ett uttryck för en negativ 

särbehandling. (Hultqvist, 2001) 

 

Det finns även andra rapporter som pekar på en negativ bild av det individuella programmet (Skolverket 

1996c) och i synnerhet gäller det föreställningar som finns bland elever och föräldrar utan egen erfarenhet 

av programmet. I ”En gymnasieskola för alla – andra” skriver till exempel Prieto att inte bara elever, utan 

även studieinriktningar kan uppfattas som att de hamnat i utkanten av verksamheten på gymnasieskolan 

(Hellsten & Prieto, 1998). Från många skolor rapporteras också att ”andra elever och även lärare ser ner 

på IVelever”. IV kan alltså uppfattas som ett led i en marginalisering som sker i gymnasieskolan. 

(Skolverket, 1996 c, sid. 50) 

Positiva bilder av IV  

Forskningen om ungdomars upplevelser av skolan och IV-programmet ger till stora delar en mycket 

negativ bild. Men det är inte enbart en negativ bild som målas upp av IV, det finns också en positiv bild 

av programmet. Det är många elever, enligt Hellsten & Prieto (1998), som stärker sitt självförtroende 

under tiden på IV. Det finns också skolor där IV blir ett resurscentrum. Dit går elever från andra program 

än IV för att få hjälp med specifika moment i vissa ämnen. 

 

Den ovan anförda utvärderingen av IV-programmet, genomförd bland andra av Skolverket, visar olika 

resultat och upplevelserna av studietiden på IV har varit både positiva och negativa. Exempelvis i en 

studie av Helenius och Johansson (1997)  rapporterar många elever att de upplevt tiden på IV som mycket 

positiv. Eleverna kände sig sedda och bekräftade, och upplevde stor valfrihet när det gällde utformningen 

av sina studier. Genom att uppleva att de klarar av undervisningen stärks elevernas självkänsla. Dessa IV-

elever upplevde tiden på högstadiet till skillnad från IV-programmet som negativ (Helenius, 2003). 

Skolan, en meningslös institution?  

I boken ”Ungdomarna, skolan och livet” (2001)  redovisar Bengt-Erik Andersson resultatet av en 

undersökning från en grundskola och en gymnasieskola. Han konstaterar att skolan har misslyckats med 

att nå alla elever och att den upplevs som en meningslös institution av alltför många av eleverna. 

Övergången från högstadiet till gymnasieskolan har inte inneburit något lyft för många av de missnöjda 

ungdomarna. Totalt 19 % av eleverna i Anderssons studie som han kallar för ”olyckliga” säger att de går i 

skolan bara för att de måste. Andersson menar att skolan ställer krav som många ungdomar inte kan leva 

upp till. 

 

Anderson (2001) menar att elever är kritiska mot skolan när de inte känner sig nöjda med aktiviteterna. 

Eleverna lär sig inte tillräckligt mycket av det som skolan erbjuder. De läser, räknar och skriver därför på 

ett otillfredsställande sätt. Andersson ser det som ett misslyckande från skolans sida när den inte förmår 

att fånga elevernas intresse. Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som Andersson utgår 

ifrån, borde skolan stimulera fantasi och kreativitet, egenskaper som möjliggör nytänkande och som kan 

ge eleverna förmågan att se saker och ting i nytt ljus. Exempelvis menar närmare hälften av eleverna i 

årskurs 9 och på gymnasiet i Anderssons studie att ungdomar inte får utnyttja sin fantasi i skolan. 
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Eleverna anser att skolan sysslar alltför lite med saker i det verkliga livet. De upplever skolan som för 

teoretisk och hälften av dem tycker det är viktigt att arbeta med händerna. (Andersson, Ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, del 1, s.31. 2002). En ny skolreform är den medicin som Andersson 

förespråkar. En reform som ser till att elevernas motoriska intelligens tränas och utnyttjas i skolan.  

Matematik, ett speciellt problem för elever på IV? 

Många elever når inte betyget godkänt i matematik i grundskolans årskurs nio. Av de tio procent elever 

som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiestudier är det en klar övervikt av elever som är 

underkända i ämnet matematik. Kristina Nilssons och Jesper Stjernbergs C-uppsats handlade om 

matematikundervisningen på gymnasieskolans IV-program.  Syftet med deras studie var att ta reda på 

varför elever inte klarar godkända betyg. De undersökte också hur matematikundervisningen gick till på 

IV. Många elever ansåg enligt studien att lärarna inte var intresserade av att lära dem matematik redan när 

de gick på mellanstadiet. Andra elever tyckte att de inte var tillräckligt intelligenta, och att matematik är 

ett svårt ämne. (Lärarutbildning. Allmänt utbildningsområde, (C-uppsats 2006, s.152). 

 

Resultaten från Nilssons och Stjernbergs studie kan sammanfattas enligt följande: 

 

1. Majoriteten av de tillfrågade eleverna instämde helt i att matematik INTE var för svårt på 

högstadiet.    Det kan enligt författarna tyda på att ämnet matematik anses vara mer tråkigt än 

svårt. 

2. De flesta elever instämde helt i att matematik kommer att vara viktigt inför kommande studier.  

3. Eleverna kände frustration, då många av dem hade uppenbara problem med matematik, och 

därför inte nått betyget godkänt i årskurs nio. 

IV - en politisk fråga? 

I sin doktorsavhandling, ”IV-programmet - ett pedagogiskt dilemma” tar Pia Skott (2009) upp 

problematiken kring det individuella programmet. Hon har studerat möten mellan den nationella politiken 

och det kommunala genomförandet av gymnasieskolans individuella program. I hennes avhandling 

fungerar IV som ett exempel då hon ville studera mötet mellan olika nivåer i styrsystemet. I avhandlingen 

lägger hon alltså fokus på styrningen. Skott har tittat på olika ställningstaganden gällande den politiska 

visionen om ”en skola för alla”. Hon har också studerat hur IV har realiserats, samt hur nationella 

politiker vid olika tillfällen betraktat IV och därigenom den övriga gymnasieskolan, och inte minst 

lärarna. Två frågor ställs av Skott:  

 

1. Ser politikerna IV som en organisation utanför gymnasieskolan som de vill avskaffa? 

2. Ser politikerna IV som nödvändigt för att kunna ge många elever en gymnasieutbildning? 

 

De tre följande punkterna sammanfattar resultaten från studien: 

 

1. IV programmet är en svår politisk fråga. 

2. Frågan inrymmer ett pedagogiskt dilemma som hänger samman med de heterogena 

elevgrupperna. 

3. Ett problem uppstår mellan de politiska visionerna och genomförandet av dem. Problemet hänger 

samma med gymnasieskolans olika syften.  
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Metod 

Urval och undersökningens deltagare 
Studien genomfördes läsåret 2004-2005. I undersökningen deltog fem gymnasieskolor från fem olika 

kommuner i Stockholms län. Undersökningsgruppen bestod av totalt 162 ungdomar, 87 pojkar och 75 

flickor.  

 

Deltagarna i studien var indelade i två grupper: 

 

 Elever som gick på det individuella programmet bestod av 104 elever. De flesta var födda 1987 

och 1988. 

 Elever som tidigare gått på det individuella programmet bestod av 58 elever, och de var födda 

1985 och 1986. 

 58 elever gick inte längre på IV vid undersökningstillfället. På en fråga om hur länge de har gått 

på IV svarade 88 % att de endast har gått ett år.  

 

Majoriteten av deltagarna i studien var födda i Sverige. 108 deltagare (67 %) uppgav att de var födda i 

Sverige och 54 deltagare (33 %) att de var födda utomlands. Eleverna svarade också på frågan om vilket 

som var föräldrarnas födelseland och av svaren framgick att 51 deltagare (31 %) hade föräldrar som båda 

var födda i Sverige, ytterligare 24 elever (15 %) hade en utlandsfödd förälder och för 87 deltagare (54 %) 

var båda föräldrarna födda utomlands. 

Enkät 

Jag har lämnat ut 220 enkäter totalt. Jag lämnade personligen enkäterna till tre av fem skolor. Av de 159 

enkäter som lämnades till skolorna besvarades 104 av elever som gick IV-programmet, vilket innebar en 

svarsfrekvens på 65 %. 

Totalt 61 enkäter skickades per post till de ungdomar som inte längre läste på IV och 58 ungdomar 

svarade vilket gav en svarsfrekvens på 95 %. 

  

 Enkätfrågor till elever på IV-programmet 

 
Bakgrundsfrågorna handlade om födelseår, kön, födelseland, och föräldrarnas födelseland. Enkätfrågorna 

handlade om varför eleverna läste på IV, vad de tyckte om programmet och vad de hade för planer efter 

tiden på IV. De två sista frågorna i formuläret var öppna frågor där IV eleverna hade chansen att berätta 

om sina framtidsplaner och skriva om vad de tyckte borde ändras i programmet. 

I en av skolorna hade några elever brister när det gällde läsförståelse. För att hjälpa dem att förstå 

frågorna genomfördes arbetet med enkätfrågorna under en svensklektion. 

 

 Enkätfrågor till elever som redan har läst IV- programmet 

 

Bakgrundsfrågorna handlade om födelseår, kön, födelseland, och föräldrarnas födelseland. Ungdomarna 

svarade på närmast identiska frågor som de elever som gick på IV. En fråga som tillkom om vad dessa 

ungdomar gjorde efter tiden på IV (se frågeformulär, Bilaga 1). 
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Enkäterna till bägge grupper innehöll också 24 påståenden med anknytning till skoltrivsel och upplevelser 

där svarsalternativen är ”Stämmer precis”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer något så när”, ”Stämmer 

inte så bra”, ”Stämmer inte alls”.  

Frågorna om skoltrivsel var hämtade från ett forskningsprojekt som heter ”Ungdomars livsprojekt, om 

skolan som arena”. Projektet har publicerats av Bengt-Erik Andersson och hade som syfte att bland annat 

göra jämförelser mellan svar av ungdomar i den vanliga skolan och ungdomar som gick på IV om hur de 

såg på olika aspekter av skolan (Andersson med flera, 2002). 

Etiska överväganden 

Jag har i denna studie följt följande etiska krav: 

 
1) Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

2) Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

För att uppfylla dessa två krav har jag informerat skolledarna och studie - och yrkesvägledarna 

som hjälpte mig att få elever att svara på enkätfrågorna om syftet med studien. Eleverna fick 

också informationen om att deltagandet i studien var frivilligt. 

 

3) Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Jag valde att inte nämna skolorna vid namn av hänsyn till de elever och de 

skolansvariga som hjälpte till att genomföra undersökningen. I resultatredovisningen valde jag att 

numrera skolorna, skola nr.1, skola nr. 2 o.s.v.  

 

4) Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Jag har också försäkrat att alla uppgifter som lämnas av eleverna förvaras 

konfidentiellt och endast får användas i min studie vilket ytterligare förtydligar konfidentialitets-

och nyttjandekravet. 

Resultat   

Resultatet i undersökningen är uppdelat i två delar, där den första behandlar allmänna frågor och den 

andra behandlar frågor om skoltrivsel. 

Resultat Del 1 Allmänna frågor 

IV elevernas målsättning 

Majoriteten av eleverna i studien ville fortsätta att studera. Det var väldigt få bland eleverna i 

undersökningen som ville skaffa ett arbete: endast 10 elever eller 6 % (Tabell 5, sid. 12). I alla de skolor 
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som deltog i studien fanns endast en mindre variation mellan antalet ungdomar som vill arbeta (10) och 

de som vill göra ett uppehåll i studierna (8).    

Lite fler än hälften av eleverna som svarade på enkätfrågorna kom inte in på något nationellt program 

(Tabell 5, sidan 12).  

Betyg i alla ämnen 

Utöver betyg i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska som är viktiga för att en elev ska få 

läsa på ett nationellt program, är det också fördelaktigt att ha så bra betyg som möjligt även i andra ämnen 

för att komma in på en önskad utbildning och ett önskat program. Som dagens gymnasieskola ser ut så 

krävs höga antagningspoäng för att komma in på ett studieförberedande program medan det däremot är 

lättare att läsa på ett yrkesförberedande program då antagningspoängen är lägre (gymnasieintagningen, 

Stockholms län). När det gäller de elever som deltog i studien uppgav många att de hade dåliga betyg i 

alla ämnen, 44 elever av 162 eller 27 %.  

Födelseland/Betyg i kärnämnen. 

En stor majoritet eller 69 % av IV-eleverna var födda i Sverige. De utlandsfödda eleverna kom från Asien 

(18 %), Afrika och Sydamerika (6 %), Mellan Östern (5 %), Europa (4 %) och 1 % kom från Norden. 

Eftersom eleverna som deltog i studien hade olika ursprung ville jag belysa om hur olika grupper av 

elever klarade kärnämnena svenska, matematik och engelska eftersom detta är avgörande för om elever är 

behöriga till nationella program 

 

Tabell 1. Antal och procentuella andelen elever som var godkända eller icke godkända i kärnämnet 

svenska. 

 

 Svensk etnicitet Född i Sverige Ej född i Sverige   Total              

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Godkänt 30 59  42 72  31 58    103   63 

Ej godkänt 21 41  16 28  22 42    59   37 

Total 51 100  58 100  53 100   162 100  

 

Det framgår av Tabell 1 att 111 elever hade utländsk bakgrund och 58 av dem var födda i Sverige. Totalt 

51 elever var födda i Sverige av svenska föräldrar. De ”Svenska” eleverna presenterade förvånande nog 

ett sämre resultat i ämnet svenska i jämförelse med sina kamrater med utländsk bakgrund som var födda i 

Sverige. 41 % underkändes i svenska. Det är nästan samma resultat som utlandsfödda elever presterade 

(42 %). Bästa resultat hittar vi bland de elever som hade utländsk bakgrund men som var födda i Sverige 

där enbart 28 % underkändes i svenska. Så många som 72 % av 58 elever med utländska föräldrar men 

som var födda i Sverige fick betyget godkänt i ämnet svenska. 

Tabell 2.  Antal och procentuella andelen elever som var godkända eller icke godkända i ämnet 

matematik. 

 

 Svensk etnicitet Född i Sverige Ej född i Sverige   Total              

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

 Godkänt 22 43  26 45  33 62   81   50  

Ej godkänt 29 57  32 55  20 38   81   50  

Total 51 100 58 100 53 100 162   100  
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Resultatet när det gällde ämnet matematik var åter till nackdel för de elever som var svenskfödda då 57 % 

av dem underkändes i matematik. Siffran för de elever som hade utländsk bakgrund och var födda i 

Sverige var inte bättre och 55 % av totalt 58 nådde inte målen i ämnet matematik. De elever som var 

födda i utlandet hade däremot ett bättre resultat. Endast 38 % av 53 underkändes i matematik och 62 % av 

dem klarade av betyget godkänt i ämnet. Det är en hög andel i jämförelse med de svenskfödda (43 %) 

(Tabell 2). En reflektion är att resultatet i min studie kanske speglar den bild som ofta förekommer när 

man diskuterar skolan i media, som belyser de dåliga resultaten i matematik för svenska elever sett ur ett 

generellt och internationellt perspektiv (OECD). 

 

Tabell 3. Antal och procentuella andelen elever som var godkända eller icke godkända i ämnet engelska. 

 

 Svensk etnicitet Född i Sverige Ej född i Sverige   Total              

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

 Godkänt 26 51  31 53  28 53  85 52  

Ej godkänt 25 49  27 47  25 47  77 48  

Total 51 100 58 100 53 100 162 100  

 

De svenskfödda eleverna presenterar ännu ett något sämre resultat i ämnet engelska i jämförelse med de 

som hade en utländsk bakgrund. Men det var inte någon tydlig skillnad mellan eleverna med olika 

bakgrund när det gäller ämnet engelska. 

Hur det har gått för ungdomarna som har läst IV-programmet? 

Tabell 4.  Antal elever som läste vidare på ett nationellt program, arbetade eller blev arbetslösa efter att ha 

läst på det individuella programmet.  

 

Efter IV Total Svenskbakgrund Utländskbakgrund 

Arbetar   6   1   5 

Arbetslös   8   5   3 

Nationellt program   41   38 (86 %)   3 (21 %) 

IV   2   0   2 

Annat   1    1 

Total   58  43   14 

 

Var gjorde ungdomarna efter tiden på IV? Totalt 58 ungdomar som tidigare gått på IV-programmet 

besvarade frågan om vad de gjorde ”just nu” och då svarade 6 ungdomar att de arbetade, 8 att de var 

arbetslösa och 41 elever att de läste vidare på ett nationellt program. Totalt 86 % av de ungdomar som 

inte längre gick på IV och som gick vidare till ett nationellt program var svenskfödda. Andelen ungdomar 

som var födda utomlands och som läste vidare på en gymnasieskola var lägre (21 %).  

Till vilka nationella program går IV-eleverna? 

Efter IV studierna så visade det sig att av totalt 58 elever så gick 13 på yrkesprogram med inriktningar 

bygg, handel, el fordon och teknik. Totalt 27 elever gick vidare till vård, förskola och hotell och 

restaurang, 2 elever fortsatte läsa på IV och 2 andra gjorde annat. Ett antal elever som inte längre gick på 

IV vid tillfället för studien klarade alltså av att bli godkända i svenska, matematik och engelska så att de 

kunde bli antagna till ett nationellt program. 
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Övergång till nationella program efter grundskolan 

Det finns många skäl till att elever inte kommer in på ett nationellt program direkt efter år 9 i 

grundskolan. I Tabell 5 redovisas vad undersökningspersonerna angav som skäl till att de från början inte 

började på andra gymnasieutbildningar än IV. Av Tabell 5 framgår att 84 av 161 elever eller 52 % inte 

kom in på något nationellt program alls (en elev av gruppen gav inga svar om varför han/hon inte kom på 

något nationellt program). Det är med andra ord ett stort antal elever som på grund av dåliga betyg i 

kärnämnena på grundskolan inte kunde läsa vidare på de nationella programmen. Antalet elever som 

tänkte sig ett bestämt program men inte kunde komma in på sitt förstahandsval var 27 elever eller  

17 %. 

Få elever tänkte försöka skaffa ett arbete direkt efter grundskolan och de elever som hade valt att göra 

uppehåll i studierna var inte heller många, endast 10 elever ville arbeta och 8 ville göra studieuppehåll. 

 

Tabell 5.  Antal och procentuella andelen elever som inte kom på något nationellt program (Obs att flera 

svar kunde anges). 

 

 Elever som går på IV Elever som inte längre 

går på IV 

  Total   Total 

     Antal        %     Antal       %    Antal      % 

Jag kom inte in på något 

nationellt program 

 

 

       63 

 

      61  

 

      21 

 

     36  

 

      84  

 

    52  

Jag kom inte in på det 

program jag tänkt mig 

 

 

       19 

 

      18  

 

       8 

 

     14  

 

     27 

 

    17  

Jag ville hellre försöka få 

ett arbete 

 

 

        5 

 

       5  

 

       5 

 

      9  

 

     10 

 

    6  

Jag ville göra uppehåll från 

studierna under en tid 

 

        3 

 

       3  

 

       5 

 

       9  

 

      8 

 

    5 

 

Annat, studera 

 

       17 

 

        

 

      15 

 

      26  

 

     32 

 

    20 

 

Total 

 

107/104 

  

      54/58 

  

     161 

 

Grundskolans information om gymnasieskolan. 

Alla elever som vill fortsätta läsa på gymnasieskolan efter högstadiet behöver information om 

gymnasieskolans program och hur man söker till dem. Grundskolan har skyldighet att informera alla 

elever som går i årskurs nio om gymnasieskolan. Föräldrarna till dessa elever behöver också denna 

information för att hjälpa sina barn att välja rätt gymnasieutbildning. Eleverna som deltog i studien 

tillfrågades om vad de tyckte om informationen om gymnasieskolan.  

 

Tabell 6.  Vad tyckte eleverna som gick på IV om informationen på grundskolan om gymnasieskolan? 

 

             Bra             Dålig            Vet ej Antal, totalt 
Antal  Procent Antal Procent Antal Procent  
81 50  35 21  46 28  162 
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Hälften av 162 elever ansåg att informationen om gymnasieskolan var bra. 35 elever (21 %) tyckte att 

informationen var dålig. Men många elever (28 %) hade ingen åsikt när det gällde informationen på 

grundskolan. 

 

Tabell 7. Antal och procentuella andelen elever som fått samtal med studievägledaren om 

gymnasieskolan. 

 

              Jag har pratat med studievägledaren  

                

              Ja                                            

 

                    Nej 

                                       

     

 Antal 

     

     % 

            Antal             

            % 

 

        

     87 

                

    54  

                

     75 

             

            46  

 

 

Totalt 

        

162 

 

Det framgår av Tabell 7 att mer än hälften, 87 undersökningspersoner, eller 54 % uppgav att de hade 

träffat yrkes- och studievägledaren på skolan. Så många som 75 undersökningspersoner eller 46 % 

uppgav att de inte har pratat med en yrkes- och studievägledare. 

 

Tabell 8.  Antal och procentuella andelen elever som utnyttjade möjligheter att få information om 

gymnasieskolan 

 

               Utnyttjat möjligheten att få information om gymnasieskolan 

    

                            Ja 

 

                           Nej 

         Antal        Andel         Antal        Andel 

           77          48 %            85           52 % 

Total 162 elever    

 

Knappt hälften av undersökningspersonerna hade utnyttjat möjligheten att få information om 

gymnasieskolan, exempelvis om de olika gymnasieprogrammen samt om vilka möjligheter de hade att 

studera på ett nationellt program. Som framgår av Tabell 8 hade endast 77 personer eller 48 % utnyttjat 

möjligheten att fråga studievägledaren om deras möjlighet att läsa vidare på gymnasieskolan.  

Mina kommentarer 

Enligt resultaten som har framgått i Tabellerna 1,2,3 och 5 räckte inte de betygen eleverna erhöll i årskurs 

9 till en gymnasieutbildning speciellt när de saknade betyg i kärnämnena svenska, engelska och 

matematik. De flesta undersökningspersonerna fortsatte att läsa på IV i hopp om att få komma in på något 

nationellt program. I min studie var det bara 8 ungdomar som hade för avsikt att ta ett uppehåll från 

studierna och 32 tänkte studera eller göra något annat (Tabell 5). 

 

53 elever av totalt 162 uppgav att de föddes i ett annat land och 22 eller 42 % underkändes i ämnet 

svenska (Tabeller 1,2 och 3). Man kan spekulera i att dessa elever kom till Sverige i skolåldern, vilket 

försvårade deras chans att godkännas i kärnämnet svenska. Förvånansvärt är att nära hälften av de etniskt 

svenska eleverna var underkända i svenska. En spekulativ orsak kan vara att de hade läs- och 
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skrivsvårigheter som inte tillräckligt utretts och kompenserats och hade därmed inte kunnat nå målen. 

Bland elever med utländska föräldrar men som fötts i Sverige var problemet med matematik vanligare än 

i de andra grupperna. I samtliga tre grupper var det ungefär lika vanligt med svårigheter i engelska. 

 

Nära hälften av undersökningsgruppen träffade inte en yrkes-och studievägledare. De kan ju ha fått 

information om gymnasieskolan på andra sätt. Hälften tyckte ändå att de fått god information om 

gymnasiet 

 

En viktig slutsats för denna studie är att elever som inte var födda i Sverige klarade övergången från IV 

till en gymnasieutbildning på ett nationellt program sämre än de svenskfödda kamraterna då så få som  

21 % jämfört med 86 % fortsatte på nationella program.  

Resultat 2 Del 2 Skoltrivsel 

IV-elevers och andra elevers upplevelser av sin gymnasieskola  

För att undersöka skoltrivsel fanns det 24 påståenden i frågeformuläret som eleverna hade att ta ställning 

till när det gällde deras upplevelser av det individuella programmet.  

I Tabellerna 9, 10,11, och 13 redovisar jag vad IV- ungdomarna tyckte och inte tyckte om de aktiviteter 

som ingick i skolans verksamhet. Jag redovisar även deras inställning till de påståenden som gällde i hur 

hög grad skolan stimulerade dem intellektuellt samt stimulerar deras kreativitet.  

I frågeformuläret hade eleverna att ta ställning till svaret på en femgradig skala, emellertid valde jag att 

för det mesta redovisa svaren i de två första påståenden och det sista.  

Tiden på IV 

Hur trivdes eleverna med att gå på IV i de skolor som deltog i undersökningen? Resultatet är redovisat i 

antal och i procent. 

 

Tabell 9. Antal och procentuella andelen elever som höll med eller inte höll med om påståendena i faktorn 

”trivsel” (totalt för hela gruppen). 

 

Alla skolor     Total 

 

 

Antal     % 

Alldeles 

utmärkt 

 

Antal       %             

Varken trivs 

eller vantrivs 

 

Antal      %           

Trivs mindre 

bra eller 

vantrivs 

Antal     %           

Ej svar 

 

 

Antal 

Ej svar 

 

 

     % 

 

Total 

 

162 

 

100  

 

112 

 

69  

 

27 

 

17  

 

21 

 

12  

     

 2 

      

    8  

 

Majoriteten av studiedeltagarna (69 %) uppgav att de trivdes alldeles utmärkt under tiden de läste på IV, 

och  endast 21  elever (12 %) trivdes mindre eller vantrivdes. 

Intellektuell och kreativ stimulering 

Tabell 10.  Antal och procentuella andelen elever som höll med eller inte höll med om påståendena i 

faktorn ” Kreativitet och stimulering”.  
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Påstående Stämmer precis 

eller ganska bra 

Stämmer något så 

när 

Stämmer inte alls 

   

  Antal 

      

      % 

 

  Antal 

        

      % 

 

  Antal 

       

      % 

Ej svar, 

andel 

Jag anstränger mig 

och satsar på 

skolarbetet. 

        

       

      123 

 

      

     76  

 

 

     24 

 

  

      13  

  

        

       11 

  

   

      08  

 

 

      3 % 

Jag lär mig tillräckligt 

för att nå betyget 

godkänd. 

 

        

      112 

 

      

     69  

 

 

     24 

 

 

      15  

 

        

       22 

 

       

      14  

 

 

      2 % 

I skolarbetet får jag 

göra sådant som 

verkligen betyder 

mycket för mig. 

 

          

       67 

 

      

     41  

 

 

     52 

 

 

     32  

 

        

       40 

 

        

      25  

 

 

      2 % 

Skolan lägger ner 

alldeles för mycket tid 

på de teoretiska 

ämnena 

 

          

       63   

 

      

     39  

 

 

     49 

 

 

      30  

       

        

       46 

  

        

      28  

 

 

      3 % 

Lektionerna är 

innehållslösa och 

tråkiga 

 

         

      33 

 

      

     20  

 

 

      45 

 

 

      28  

 

        

       80 

 

       

      49  

 

 

      3 % 

Jag kan inte förbättra 

mina betyg 

 

 

         

      31 

 

      

     19  

 

 

     21 

 

 

      13  

 

      

     105 

 

       

      65  

 

 

      3 % 

Skoldagarna är för 

långa och det är för 

många lektioner 

 

        

      21 

 

      

     13  

 

 

     17 

 

 

      10  

 

      

     121 

 

         

      75  

 

 

      2 % 

Det är ingen bra 

planering 

 

         

      33 

 

      

     20  

 

 

     40   

 

 

      25  

 

       

      85 

 

       

      52  

 

 

      3 % 

Det är viktigt att 

arbeta med mina 

händer ibland 

 

        

      97 

 

      

     60  

 

 

     36 

 

 

      22  

 

       

      25 

 

       

      15  

 

 

      3 % 

Att anstränga sig 

Som framgår av Tabell 10 uppgav de flesta elever som deltog eller 76 % av totalt 162 i undersökningen 

att de ansträngde sig och satsade på skolarbetet. Det var enbart 11 elever eller 8 % som uppgav att de inte 

ansträngde sig. Nära hälften av ungdomarna (49 %) som svarade på enkäten tyckte att lektionerna på IV 

inte var tråkiga och innehållslösa. 33 elever eller 20 % uppgav dock att de hade tråkigt under lektionerna.  

Betyg, frihet och planering 

Studien visar att majoriteten (69 %) ansåg att de lärde sig tillräckligt på IV för att nå betyget godkänt. När 

det gällde möjligheterna att förbättra sina betyg uppgav också en majoritet (65 %) att de kunde förbättra 

sina betyg. Det var bara 31 elever eller 19 % som ansåg att de inte kunde prestera ett bättre betyg under 

tiden på IV.  
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Men är skolan bra på att låta dessa ungdomar göra saker som betyder mycket för dem, särskilt när det 

gäller skolarbetet? 67 elever eller 41 % som gick på IV-programmet då de besvarade enkäten tyckte att de 

fick göra sådant som verkligen betydde något för dem. Som framgår av Tabell 10 ansåg 33 elever eller 20 

% att planeringen på skolan inte var bra. Det var dock mer än hälften av undersökningspersonerna som 

var nöjda med skolans planering.  

Skolan alltför teoretisk 

Före år 2006 tillbringade IV-elever en viss tid på olika praktikplatser, men de måste gå i skolan för att 

läsa bland annat matematik, engelska eller svenska. Det framgår av Tabell 10 att 63 elever eller 39 % 

tyckte att skolan lade ner för mycket tid på teoretiska ämnen. Det sista påståendet i Tabell 10 ger en tydlig 

signal till skolan: inte mindre än 97 elever (60 %) ansåg att det var viktigt att få arbeta med sina händer, 

och därför borde det vara viktigt för skolan att tillgodose deras behov.  

Meningslöshet, skolstämning, krav och skolk 

Andra påståenden i undersökningen handlar om meningsfullhet, utmaningar och krav i skolan. I Tabell 11 

redovisar jag andelen elever som höll med eller inte höll med om att det upplevdes meningslöst att gå på 

IV och att det inte ställdes tillräckliga krav på dem som elever. De flesta ungdomar ansåg det mer eller 

mindre meningsfullt att gå på IV-programmet. 

 

Tabell 11. Antal och procentuella andelen elever som höll med eller inte höll med om påståendena i 

faktorn ”stämning i skolan!”  

 

Påstående Stämmer precis eller 

ganska bra 

Stämmer något så när Stämmer inte alls 

eller inte så bra 

  

  Antal 

      

      % 

 

  Antal 

        

      % 

 

  Antal 

       

      % 

Ej svar, 

andel 

Det mesta är 

meningslöst som vi 

sysslar med i skolan 

 

      33 

 

     20  

 

     27 

 

    17  

 

     97 

 

   60  

 

     3 % 

Det ställs inga krav på 

oss 

 

      31 

 

     19  

 

     44 

 

    27  

 

     78 

 

   48  

 

     3 % 

 

Det finns ingen 

skolstämning på IV 

 

      49 

 

     30  

 

     38 

 

    23  

 

     72 

 

   44  

 

     3 % 

För att stå ut måsta 

eleverna ibland skolka 

 

      42 

 

     26  

 

     43 

 

    26  

 

     74 

 

   45  

 

    3 % 

 

Meningslöshet 

En majoritet av eleverna som deltog i studien (97 elever eller 60 %) svarade att de upplevde skolarbetet 

till största del meningsfullt. Emellertid svarade 33 ungdomar (20 %) att de inte kände att det var 

meningsfullt att gå i skolan. 
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Skolstämning 

Det framgår av Tabell 11 att mindre än hälften av eleverna uppgav att stämningen i skolan var bra (48%) 

men 49 elever eller 30% uppgav att det inte var någon bra stämning på det individuella programmet. 38 

elever eller 23 % ville inte hålla med till hundra procent utan uppgav att det stämde någotsånär att det inte 

fanns någon god skolstämning på IV. 

Krav  

Nära hälften av eleverna uppgav att det ställdes krav på dem under tiden de läste på IV (78 eller 44 %). 

Men det är en liten andel elever tyckte annorlunda (19 %). De upplevde inte att skolan ställde krav på 

dem. Det finns en annan grupp elever som inte hade en bestämd åsikt. 44 eller 27  %, tyckte dock att det 

ändå stämmer något sånär att det inte ställdes krav på eleverna. 

Skolk  

Totalt ansåg 85 elever eller 52 % att de ibland behövde skolka för att stå ut. Men det var ändå ett stort 

antal elever, 74 eller 45 %, som uppgav att de inte behövde skolka för att orka med skolarbetet. 

Lärarnas ämneskunnighet, engagemang och rättvisa 

Eleverna i min studie hade att ta ställning till huruvida deras lärare var engagerade, ämneskunniga och 

rättvisa, tre viktiga egenskaper är av vikt för en lyckad undervisning. Enligt en studie av Linda Månnsson 

och Jane Olsson tycker eleverna att det är viktigare att läraren kan sitt ämne och att en bra lärare ska vara 

rättvis (Linda Månssn och Jane Olsson, 2010).  

 

Tabell 12.  Antal och procentuella andelen elever som höll med eller inte höll med om påståendena i 

faktorn ”lärarnas ämneskunnighet, engagemang och rättvisa”. 

 

Påstående Stämmer precis eller 

ganska bra 

Stämmer något så när Stämmer inte alls 

eller inte så bra 

  

  Antal 

      

      % 

 

  Antal 

        

      % 

 

  Antal 

       

      % 

Ej svar, 

andel 

Mina lärare är 

ämneskunniga 

 

    124 

 

    76  

 

     19 

 

      12  

 

    13 

 

   08  

 

    4 % 

Mina lärare är 

engagerade 

    

    118 

 

    73  

 

     27 

 

     17  

 

    11 

 

   07  

 

    3 % 

Mina lärare är rättvisa  

    101 

 

    62  

 

     34 

 

     21  

 

    21 

 

   13  

    

    4 % 

 

Enligt Tabell 12 gav en stor majoritet av IV eleverna sina lärare ett bra betyg. De ansåg att lärarna de 

hade under tiden på IV var ämneskunniga, engagerade och rättvisa. 124 elever (76 % av totalt 162) tyckte 

att lärarna som undervisade på det individuella programmet var ämneskunniga. Det var något färre 

ungdomar som ansåg att lärarna var engagerade: 118 elever eller 73 %. Siffran beträffande egenskapen 

”rättvisa” är en aning lägre än för engagemang och ämneskunnighet: 101elever eller 62 % tyckte att 

lärarna var rättvisa. 
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Utmaningar, ansvar och IV som förberedelseår 

Tabell 13.  Antal och procentuella andelen elever som höll med eller inte höll med om påståendena i 

faktorn ”Utmaningar”  

 

Påstående Stämmer precis eller 

ganska bra 

Stämmer något så när Stämmer inte alls 

eller inte så bra 

  

  Antal 

      

      % 

 

  Antal 

        

      % 

 

  Antal 

       

      % 

Ej svar, 

andel 

I skolan ställs man ofta 

inför spännande 

utmaningar 

 

     48 

 

    30  

 

    52 

 

      32  

 

    58 

 

   36  

 

     2 % 

Jag lär mig att ta ansvar 

för mina studier, 

planera mitt skolarbete 

och komma i tid 

 

      

     93 

 

     

    57  

 

    

     39 

 

 

     24  

 

     

     25 

 

    

    15  

 

 

     4 % 

IV-programmet är bra 

förberedelse år för att 

studera vidare på 

gymnasiet 

 

  

   103 

 

     

    63  

 

 

     28 

 

 

      17  

 

     

    27 

 

    

   17  

 

 

     3 % 

 

En av skolans uppgifter är att lära eleverna att ta ansvar för sina studier, att arbeta självständigt och att 

samarbeta med andra. Många betygskriterier på gymnasieskolans kursplaner betonar vikten av ansvar för 

egna studier. IV-programmet är också ett program där lärare och annan skolpersonal lär eleverna att ta 

ansvar, att planera eget arbete och att komma i tid till skolan. 93 elever, eller 57 % av de 162 eleverna 

som deltog i undersökningen, svarade positivt på följande påstående: ”Jag lär mig att ta ansvar för mina 

studier, planera mitt arbeta och komma i tid”. 39 elever tyckte att det stämde ”någotsånär”. Antalet elever 

som inte tyckte att de lärde sig att ta ansvar för sina studier var 25 (15 %) (Tabell 13). 

Är IV ett bra förberedelseår? 

Ungdomarna i undersökningen hade också att ta ställning till en fråga om IV-programmet utgör ett bra 

förberedelseår för att studera vidare på gymnasiet. Resultatet visade att 103 elever av totalt 162 uppgav att 

det stämde precis eller ganska bra att IV programmet förbereder ungdomar för gymnasieskolan. De gav 

också en mycket positiv bedömning av det individuella programmet i detta avseende. Det är således 27 

elever eller 17 % av ungdomarna som tyckte att det individuella programmet inte var ett bra 

förberedelseår. 

Framtidsplaner 

Vad har ungdomarna i studien för framtidsplaner? Ansåg de att IV-programmet var en bromskloss för att 

förverkliga drömmar om en gymnasieutbildning och en bra framtid, eller tyckte de att tiden de har 

tillbringat på det individuella programmet har gett dem hopp om en bra framtid? Ungdomarnas svar 

visade att de allra flesta inte hade gett upp hoppet om en fortsatt utbildning på ett nationellt program eller 

någon annan utbildning. De har i många fall funderingar kring framtida utbildningar och i några fall 

mycket bestämda framtidsplaner. Ca 60 % av de 162 ungdomarna uppgav att de planerade att fullfölja 

gymnasieutbildningen eller att de skulle försöka gå en annan utbildning. Bara 8 % ville inte 

överhuvudtaget utbilda sig i framtiden. 

 



19 

 

Undersökningen visar också att IV-eleverna hade synpunkter och idéer om det individuella programmet 

som de uttryckte i den fråga där de kunde skriva fritt. De flesta svarade att de trivdes mycket bra och gav 

lärarna bra betyg, fast för många hade tiden på IV kantats med problem och svårigheter.  

 

Undersökningspersonerna fann brister i programmet och sättet att organisera det. Det fanns vissa elever 

som upplevde harmoni och glädje medan andra upplevde hot och faror. För att ge några exempel ansåg en 

del elever att det skulle finnas ett tydligt schema. Det fanns de som också ansåg att lärarna måste vara mer 

stränga, att det var dåligt att IV inte såg ut som en vanlig skola, att det var trångt och att ibland såg 

lokalerna slitna ut. Många elever ville se nyare böcker, fräschare möbler och rikare 

undervisningsmaterial. En annan viktig synpunkt gällde föräldrarnas hjälp. Några elever med 

invandrarbakgrund behövde mer läxhjälp i skolan därför att deras föräldrar inte kunde ge dem denna hjälp 

hemma.  

Mina kommentarer 

I min studie var inställningen till lektionernas innehåll annorlunda i jämförelse med de elever som läste ett 

nationellt program (Andersson, 2002). Nära hälften eller 49 % av eleverna tyckte att lektionerna på IV 

INTE var tråkiga och innehållslösa. 64 % av ungdomarna i Anderssons studie upplevde att lektionstiden 

gick för långsamt och att de önskade att de skulle gå fort (Andersson, 2002).  

 

Majoriteten av ungdomarna i min studie var motiverade, och hade en vilja att läsa klart det individuella 

programmet. Det fanns likväl elever på IV som fortfarande ansåg att skolan inte lärde dem att ta ansvar 

och att planera sitt arbete. Att det var 27 elever som ansåg att IV inte var ett bra program för framtida 

gymnasiestudier, är en varningsklocka till skolorna, trots den generellt positiva inställningen som eleverna 

hade till programmet.  

 

IV elever upplevde skolan teoretisk och 97 av dem eller 60 % ansåg att det var viktigt att ibland arbeta 

med händerna. Det ser alltså ut som att dagens gymnasieskola inte på ett fullgott sätt tillgodoser alla 

ungdomarnas behov på detta område. Enligt gymnasiereformen 1994 blev alla program på gymnasiet 

treåriga. De tvååriga program, som då i huvudsak bestod av yrkesstudier togs bort. Tiden för de praktisk-

estetiska ämnena blev starkt beskuren. Det är tveksamt om det var ett bra beslut mot bakgrund av de 

resultat som erhålls för de elever som går i en vanlig gymnasieskola respektive elever som gick på det 

individuella programmet. Som jämförelse kan nämnas att ca 50 % av eleverna i Anderssons studie, 

oavsett om de gick i grundskolan eller på gymnasiet, menade att det var viktigt att ibland arbeta med 

händerna.  

 

En hel del forskning har behandlat skolk-problematiken tillsammans med skoltrötthet och studieavbrott  

( Murray, 1994). Många elever blir skoltrötta och hoppar av skolan i förtid. Det är ett allvarligt problem 

som drabbar dagens skola mer och mer och därför är det särskilt viktigt att politikerna och de 

skolansvariga tar frånvaro och avhopp på allvar. Många elever i min studie (52 %) skolkade under sin tid 

på IV. De ansåg att de ibland behövde göra det för att orka med skolarbetet. Det är en allvarlig situation 

som kan utvecklas till att elever finner lätt att mer och mer utebli från lektionerna och till slut hoppar av. 

En stor majoritet av IV elever som deltog i studien gav sina lärare ett bra betyg. De ansåg att lärarna de 

hade under tiden på IV var ämneskunniga, engagerade och rättvisa. 

  

De ungdomar som läste ett nationellt program var inte lika entusiastiska för sina lärare. De flesta som 

deltog i Anderssons studie uppgav att de inte hade någon lärare att vända sig till om de fick problem. 

Enbart 30 % upplevde att lärarna brydde sig om dem. Det är enligt Bengt-Erik Andersson 

anmärkningsvärt men samtidigt lätt att förstå med tanke på hur högstadiet och gymnasiet är organiserade. 

I boken ”ungdomarna, skolan och livet” citerar Andersson Rune Dahlgren som i sin doktorsavhandling 
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redovisade intervjuer gjorda med unga arbetare i 20-års ålder. De tyckte att tiden de tillbringade på 

högstadiet var totalt bortkastad och det enda de fick lära sig var att de var totalt värdelösa. Andersson 

medger att ett antal organisatoriska förändringar har gjorts. Men han undrar om det är möjligt att 

åstadkomma radikal förändringar enbart med hjälp av skrivna förskrifter. Han anser att verkligheten i 

skolan ser helt annan än vad politikerna är medvetna om. Andersson (Andersson, 2001).  

Diskussion 

Svar på syfte och frågeställning 
Min studie handlar om elever som går på det individuella programmet och syftar till att försöka fördjupa 

förståelsen för deras situation; att belysa deras svårigheter och deras eventuella möjligheter att läsa vidare 

på ett nationellt program. Jag undersöker också hur elever som går på IV upplever programmet, och vad 

de gör efter att ha läst det. 

 

Utifrån syftet hade jag formulerat följande frågeställningar: 

 

1) Vilket ursprung har elever som går på IV-programmet? 

2) Börjar ungdomar på  IV-program och sedan nationella program? 

3) Har ursprung någon betydelse för om ungdomar börjar på nationella program?  

4) Hur upplever ungdomarna IV-programmet?  

 
Och  svaren på frågeställningarna var följande: 

 

1) Vilket ursprung har elever som går på IV-programmet? 

 

För att veta vilken etnisk bakgrund eleverna som deltog i studien hade delade jag dem i tre grupper: 

 

– 31 % av totalt 162 elever hade föräldrar som var födda i Sverige 

– 15 % av totalt 162 elever hade den ena förälder född utomlands 

– 54 % av totalt 162 elever hade båda föräldrar födda utomlands. 

 
2) Börjar ungdomar på IV-program och sedan nationella program? 

 

I min studie var det en stor majoritet som inte gick längre tid än ett år på IV och de flesta började därefter 

på ett nationellt program 43elever av totalt 58. Bland ungdomar som kom in på nationella program var det 

de yrkesförberedande programmen som dominerande och ingen kom  in på ett studieförberedande 

program. Orsakerna till att vissa elever inte redan från början sökt sig till nationella program kan vara 

informationsbrister. När det gällde informationen i årskurs nio på grundskolans högstadium uppgav 35 

elever eller 22 % att de var missnöjda med informationen om gymnasieutbildningarna. Elever som läste 

klart programmet vid undersökningstillfället var mer missnöjda. 16 elever eller 28 % av totalt 58 var  

missöjda med informationen respektive 19 eller 18 % av totalt 104. 
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3) Har ursprung någon betydelse för om ungdomar börjar på nationella program?  

 

58 undersökningspersoner svarade på en fråga om vad de gjorde efter tiden på IV.  De svarade att de 

arbetade, var arbetslösa eller att de läste på ett nationellt program. 86 % av dem var svenskfödda gick 

vidare till ett nationellt program, medan andelen ungdomar som var av utländskbakgrund och som gick 

vidare till ett nationellt program var anmärkningsvärt mycket lägre (21 %). 

 

4) Hur upplever ungdomarna IV-programmet?  

 

Eleverna som deltog  i studien uppgav att de trivdes till och med alldeles utmärkt av att läsa på IV. Många 

av dem ansträngde sig för att nå bättre resultat och andra upplevde skolan en aning för teoretisk. 

Majoriteten av gruppen upplevde tiden på IV-programmet som spännande och positiv och många hade en 

ambition att läsa vidare till en gymnasieutbildning. En sådan trivsel borde logiskt leda till bra 

studieresultat och till att många blir behöriga till nationella program, vilket det tycks som många elever 

blir. 

Metoddiskussion 
Jag valde att göra en kvantitativ undersökning med enkätfrågor. Anledningen till jag inte använde mig av 

intervjumetoden är att jag saknade tid för att intervjua varje elev i de fem olika skolorna, men jag menar 

också att det fanns en risk att svaren på en intervju inte skulle ha blivit elevernas till 100 procent i och 

med att en del elever i studien hade ett begränsat ordförråd i svenska och därmed behövde tid och hjälp 

med att förstå de frågor som ställdes. I en av skolorna hade vissa elever problem med läsförståelsen. För 

att hjälpa dem att förstå frågorna genomfördes arbetet med enkätfrågorna under en svensklektion. 

 

Jag delade ut totalt 220 enkäter. 162 elever svarade på frågorna i formuläret vilket gav en svarsfrekvens 

på ungefär 74 %. 58 elever som avslutade IV-programmet eller 100 % svarade på enkät frågorna, vilket 

får betraktas som myckt hög frekvens. 

Mina resultat i jämförelse med andra studier 

Del 1 Annan forskning 

 

Som framgår av Skolverkets statistik  går en ökande andel av grundskolans elever vidare till ett 

individuellt program (Tabeller 4 C och 4 B, Skolverket, november 2008/2009). 

 

Elisabeth Hultqvist har skrivit en avhandling om IV-programmet. (Segregerande integrering. Hultqvist, 

2001). I avhandlingen framgår att ett antal elever som gick på IV kände sig utslagna från början. I hennes 

studie ansåg IV-eleverna att undervisningen var för slapp och att ”lärarna borde kräva mer”. De var 

kritiska till de korta skoldagarna och till att de hade för få läxor. I min studie ställdes en fråga om längden 

av skoldagarna. Jag ville veta om eleverna upplevde dagarna de tillbringade på skolan för långa och 75 % 

av eleverna ansåg att dagarna på skolan varken var för långa eller för korta. Totalt 48 % av eleverna ansåg 

att det ställdes krav på dem. Det är en aning låg andel och kan stämma med Hultqvists studie (Tabeller 10 

och 11). 

 

Återgivningen av forskningen om ungdomars upplevelser av skolan och IV-programmet som här gjorts är 

sammanfattningsvis mycket negativ. Men det är inte enbart en negativ bild som målas upp av IV både i 
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mina resultat och i annan forskning. Det finns också en positiv bild av programmet. Många elever 

upplever, enligt Hellsten & Prieto (1998), att de stärker sitt självförtroende under tiden på IV. Det finns 

skolor där IV programmet blir ett resurscentrum. Dit går elever från andra program än IV för att få hjälp 

med specifika moment i vissa ämnen.  

 

I en studie av Helenius och Johansson (1997) upplever många elever tiden på IV som mycket positiv. 

Eleverna kände sig sedda och bekräftade, och upplevde stor valfrihet gällande utformningen av sina 

studier. I min studie var det över hälften av IV eleverna som uppgav att de lärde sig att ta ansvar för sina 

studier, att planera skolarbetet och att komma i tid (57 %), (Tabell 13). Trots den delvis negativa bilden 

som framträder i mycket forskning, upplevde i min studie 112 elever eller 69 % tiden på IV som positiv 

(Tabell 9). 

 

En annan ljuspunkt i min studie är att undersökningspersonerna gav sina lärare ett mycket bra betyg. De 

fann sina lärare ämneskunninga, engegerade och rättvisa. Linda Månsson och Jane Olsson skrev en 

uppsatst där eleverna betonade lärarens kunnighet och rättvisan framför egenskapen att”vara kompis”. 

Författarna tyckte att resultatet var motsägelsfullt med tanke på de indikationer de har fått under 

lärarutbildningen och VFU-perioder nämligen att en god relation förbättrar oddsen för lärandet. Eleverna 

som svarade på deras enkät uppgav att en lärare behövde inte vara älskad av alla, bara att hon/han kan sitt 

ämne och kan lära ut det. 

 

I Skolverkets rapport 282 står det att lärarutbildningen är viktig för att elever når ett bra resultat men 

engagemang och glädje har också ett samband med bättre resultat hos eleverna (Skolverket, 2006). 

 

Del 2, Skoltrivsel, jämförelse med Bengt-Erik Anderssons studie 

 
I boken ”Ungdomarna, skolan och livet” presenterade Andersson en empirisk undersökning om elevernas 

skolsituation. Ett antal elever som gick i årskurserna 8 och 9 och årskurs 2 på gymnasieskolan fick svara 

på enkätfrågor om trivsel och skolsituation.  Andersson presenterade sina tabeller i en tvågradig skala 

(Andersson, 2001). 

 

Ungdomar har i allmänhet ett varierande intresse för de olika aktiviteter skolan erbjuder. Som ett första 

exempel på trivsel redovisade jag i Tabell 11 att 97 elever eller 60 % tyckte att det mesta de sysslade med 

i skolan var meningsfullt. Siffrorna i Anderssons studie är liknande, 61 % av eleverna från grundskolans 

årskurs nio och 69 % för de elever som gick i årskurs två på nationella program hade samma åsikt. En 

annan likhet mellan de båda undersökningarna gällde skolans organisation. Eleverna på IV och på 

nationella programmen ansåg att skolan lade ner för mycket tid på de teoretiska ämnena och för lite tid på 

de praktiska. Siffrorna är 39 % för IV-eleverna respektive 44 % för sina kamrater på de nationella 

programmen (Andersson, 2001). 

 

Ett påstående som knyter direkt till att eleverna önskar öka tiden för de praktiska ämnena var vikten att 

arbeta med händerna. Eleverna i de båda undersökningarna kände att det var viktigt för dem att ibland få 

arbeta med händerna (60 % för IV eleverna och 58 % för eleverna på de nationella programmen; 

Andersson, 2001). 

 

En stor majoritet i bägge studierna tyckte att det mesta de sysslade med var positivt (69 % av eleverna i 

Anderssons studie uppgav att det inte stämde att det mesta de sysslade med i skolan var meningslöst. 

Motsvarandesiffran för de elever som deltog i min studie är 60 %. 

Vi märker dock en tydlig skillnad när det gällde faktorn ansträngning i skolans arbete. En majoritet av IV-

eleverna (76 %) ansåg att de ansträngde sig och satsade på skolarbetet, medan endast 25 % av eleverna i 
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Anderssons studie tyckte att det ansträngde sig. Studierna är alltså tämligen betungande för de flesta av 

eleverna på IV 

. 

I Tabell 12 läser vi att lärarna fick ett mycket bra omdöme av IV-eleverna. En stor majoritet av eleverna 

ansåg att de fick det stödet och hjälpen de behövde och att lärarna på IV var kunniga, engagerade och i 

stort sett rättvisa. Eleverna på de nationella programmen tyckte att deras lärare var schyssta och rättvisa. 

De tyckte också att de var ämneskunniga men en stor majoritet hade ingen lärare att gå till när de fick 

personliga problem. 

 

I Anderssons studie hade elever på det nationella programmet att hålla med eller inte hålla med om 

följande påstående ”I undervisningen lär jag mig hela tiden nya saker” Det är ett påstående om lärande 

och det är kanske det viktigaste momentet i en elevs skoldag. I hans studie instämde 48 % i påståendet att 

de lärde sig nya saker. 112 IV elever eller 69 % tyckte att de lärde sig tillräckligt för att nå betyget 

godkänt.  

 

Resultaten och reflektionerna kring dessa skolfrågor får mig att fundera över om skolan är för teoretisk, 

vilket för tanken till Dewey. Dewey förespråkade pragmatism i utbildningen av barn och ungdomar. Det 

är en idé som grundar sig på tanken att frågor ska få svar genom att de tillämpas i handling. Det är viktigt 

enligt Dewey, att undervisningen anknyter till det praktiska, de verkliga erfarenheter individen har. 

Begreppet ”Learning by Doing” är ett av andra kännetecknen för Dewey och hans lära. Han anser att 

utbildningen är en levnadsprocess och inte endast en förberedelse för kommande liv (John Dewey, The 

School and Society, 1899).  

Synpunkter på skolans organisation utifrån 

undersökningen 
Studie- och yrkesvägledare är en viktig del i skolans undervisningsprogram med syfte att förbereda elever 

för framtida studier och för yrkeslivet. Syftet med Syvs vägledning är att utvidga elevens perspektiv kring 

utbildning och yrkesval för att därigenom förbereda honom/henne till att genomföra ett mycket bra val i 

framtiden, och i min studie framkom det stora brister när det gällde informationen till de elever som 

hamnade på IV. 

Information till högstadieelever och vårdnadshavare 

Sättet att Informera elever och vårdnadshavare varierar från skola till skola. Det är vanligt att elever i 

årskurs 8 och får en första övergripande information om gymnasieskolan. Eleverna i årskurs 9 borde få av 

yrkes- och studievägledaren en framtidsplan och utöver en information om gymnasieskolan och dess 

program en möjlighet till individuella vägledningssamtal. De genomför sina val via internet eller på annat 

sätt. Alla vårdnadshavare ska också få en översiktlig information om gymnasieskolan i samband med 

föräldramöten.  

 

I min studie uppgav mer än hälften av undersökningspersonerna att de inte utnyttjade möjligheten att få 

information om gymnasieskola, och knappt hälften (54 %) hade pratat med en yrkes- och studievägledare. 

Som framgår av Tabell 8 hade majoriteten av eleverna som svarade på min enkät inte utnyttjat 

möjligheten att få information om gymnasieskolan. Även om eleverna själva inte sökte informationen är 

det trots allt skolans skyldighet att se till att elever och föräldrar fick en övergripande information om 

gymnasieutbildningar. Så många som 85 ungdomar eller 52 % hade bristande information om 

gymnasieutbildningen de var på väg att välja.  



24 

 

 

Eleverna som deltog i min studie fick betygsätta informationen de fått om gymnasieskolan. Majoriteten 

tyckte att den var bra men en betydande andel av IV-eleverna (21 %) ansåg att informationen var dålig 

och  många elever kunde inte svara om informationen var dålig eller bra. Bristande kunskaper i svenska 

kunde ha bidragit till att de upplevde informationen som dålig. 

Det finns uppenbart ett behov av en mer systematisk information riktad speciellt till elever som inte har 

fullständig behörighet till nationella program, eller elever som riskerar att inte komma in på sitt 

förstahandsval. 

Ambitionen att läsa klart IV 

Resultatet visar att många elever försökte klara av skolan så bra som möjligt. Men trots att ungdomarna 

ansträngde sig i skolarbetet var det ungefär en tredjedel av eleverna som trots allt ansåg att de inte ställdes 

inför spännande utmaningar. Majoriteten av ungdomarna i studien var ändå motiverade, trivdes och hade 

en vilja att läsa klart det individuella programmet. Jag anser att skolan måste ta ett större ansvar för att 

lösa problemet med ambitiösa elever som inte lyckas gå vidare till nationella program. Jag anser att det är 

viktigt att kunskaper hos lärarna måste bli en central fråga om man vill nå bättre resultat. Skolan måste 

ständigt fortbilda lärarna för att hjälpa dem att klara av att individualisera undervisningen och möta andra 

elevers behov.  

Generella negativa inställningar till IV 

Det finns likväl elever på IV som fortfarande anser att skolan inte lär dem att ta ansvar och att planera sitt 

arbete. Detta är allvarligt eftersom det är viktigt att tidigt konfrontera eleverna med samma 

omständigheter som råder utanför skolan och i övriga samhället. Totalt 27 elever av 162 ansåg att IV inte 

var ett bra program för framtida gymnasiestudier, vilket jag anser är ett negativt resultat, trots den 

generellt positiva inställningen som eleverna har till programmet. Syftet med IV är att hjälpa alla 

ungdomar att få en chans till en gymnasieutbildning med ett slutbetyg. Det kan finnas brister i IV- 

programmets organisation som utgör ett hinder för en del ungdomar som inte blir behöriga till ett 

nationellt program. 

 

 Jag upptäckte i min studie att många elever med svensk bakgrund  verkar behöva läs-och 

skrivutredningar tidigare i grundskolan, att många ungdomar med invandrarbakgrund som själva 

invandrat behöver stöd med svenskstudierna, och att ungdomar med invandrarbakgrund som fötts i 

Sverige, verkar ovanligt ofta ha problem med matematiken, vilken kanske kan bero på mindre 

språksvårigheter när det gäller svenskan, dessa problem kan man kanske jobba hårdare med i 

grundskolan. 

Svåra krav, frånvaro av individualisering 

I sin bok ”Spräng skolan” skriver Bengt-Erik Andersson att det är absolut viktigt att alla elever upplever 

skolan som meningsfull och betydelsefull. Dagens gymnasieskola har inte riktigt klarat av sitt uppdrag att 

utjämna skillnader mellan ungdomar som kommer från hem med olika studietraditioner. Det är säkert att 

de personer som har en daglig kontakt med gymnasieelever konstaterar att kraven är för svåra för dem, att 

ämnesinnehållet är för brett och att frånvaro av individualisering i undervisningen är för stor. Kanske 

vissa av problemen ligger redan på högstadiet (Andersson 1999). 
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En möjlighet är att det finns idag ett stort problem i och med att undervisningsgrupperna är alldeles för 

stora på de flesta gymnasieutbildningar. Konsekvensen blir att många elever och särskilt de som har en 

utländsk bakgrund med läs- och skrivsvårigheter eller andra med funktions hinder inte får den hjälp de 

behöver. Jag anser det är viktigt att ge lärare som arbetar i mångkulturella klassrum en särskild utbildning 

för att kunna jobba i en sådan miljö. 

 

Enligt Skolverket ska elever med annat modersmål än svenska få hjälp när de skriver nationella prov i 

svenska. ”Generellt gäller det att elever kan få språkligt stöd för att genomföra proven i matematik, 

biologi, kemi och fysik. Sådant stöd kan bestå av tillgång till modersmålslärare eller lexikon vid 

provtillfället eller genomgång av svåra ord och uttryck strax innan provet genomförs. Det är dock viktigt 

att sådan hjälp utformas så att svaren eller lösningarna inte röjs eller att eleven genom översättningen får 

otillbörlig hjälp att förstå textens ämnesinnehåll”(Skolverket, frågor och svar,  2009). Med tanke på det 

svaga resultatet elever med utländskbakgrund presterar undrar jag om alla skolor hjälper elever med annat 

modersmål än svenska så som Skolverket anvisar.  

Det nya introduktionsprogrammet 

Hur ser i dagens läge situationen ut för det individuella programmet? Jag kan nämna två ändringar som 

snart ska genomföras eller har redan genomförts: 

 

1-Mot bakgrund av att 21 424 elever läste IV-programmet läsåret 2000-2001 och att alltför få av dem 

fullföljer en gymnasieutbildning med slutbetyg, har en lagändring beslutats som trädde i kraft 1 juli 2006. 

Lagändringen innebär att elever på gymnasieskolans individuella program ges utbildning på heltid och 

som i sin omfattning är likvärdig med utbildning som ges på nationella program. 

 

Antal elever som läste programmet 2009-2010  var 18 277 ( 4A. Skolverket). 

 

2-I och med att hela gymnasieskolan reformeras från hösttermin 2011 ersätts det individuella programmet 

av följande fem olika introduktionsprogram: 

 

– Preparandutbildning 

– Programinriktat individuellt val 

– Yrkesintroduktion 

– Individuellt alternativ 

– Språkintroduktion 

 

Introduktionsprogrammen ska enligt den nya reformen på ett bättre sätt än dagens system tillgodose de 

olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Det är enligt min mening ingen tvekan 

om att många elever kommer att tvingas läsa något av de fem introduktionsprogrammen eftersom 

behörighetskraven ökar från och med nästa läsår, särskilt för de elever som vill läsa ett 

högskoleförberedande program.  

 

Utöver betyget godkänt i svenska, matematik och engelska krävs ytterligare nio godkända ämnen. För de 

elever som väljer att läsa ett yrkesprogram är kraven också skärpta, de behöver betyget godkänt i åtta 

ämnen. Introduktionsprogrammen ”riskerar” därför att bli ännu större i antal elever än dagens IV 

program. 

 

Kanske ska det nya introduktionsprogrammet underlätta för obehöriga grundskoleelever att läsa en 

fullständig högskole-eller yrkesförberedandegymnasieutbildning. Inom de 12 nya yrkesprogrammen får 

det finnas gymnasial lärlingsutbildning som ska i huvudsak vara förlagd till en eller fler arbetsplatser. 
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Yrkesprogrammen kan också förbereda många elever för yrkeslivet, särskilt de som är mindre 

studiemotiverade. 

 

Gymnasie-2011 är en stor reform vars resultat kommer vi först att se efter några år. Men jag anser att det 

behövs mer forskning om hur man bättre hjälper elever med utländsk bakgrund som blir fler och fler och 

som får stora svårigheter att klara av övergången till gymnasieskolan. Det som också saknas ur 

forskningssynpunkt är idéer som leder till en förbättring av alla nuvarande IV-elevers förutsättningar att 

gå vidare till nationella program. Den nya gymnasieskolan som startar höstterminen 2011underlättar för 

de elever som kommer till Sverige i skolålder att läsa ett nationellt program i och med att kravet på 

betyget godkänt i engelska inte finns för de elever som kommer från ett annat skolsystem där ämnet 

engelska undervisas i senare årskurser. 

 

I samband med införandet av en ny grund- och gymnasieskola från och med höstterminen 2011 träder en 

ny skollag i kraft i augusti 2011. Gymnasieskolorna kommer att bli skyldiga att dagligen informera 

föräldrarna om en eventuell frånvaro av deras barn. Skolk kommer även att föras in i betyget. Jag anser att 

det är bra att föräldrarna tvingas ta sitt ansvar och ser till att deras barn går till skolan men för att 

elevernas närvaro ska öka markant krävs det att alla kurser på gymnasieskolan ska vara attraktiva så att 

det är meningsfullt att vara närvarande. Det är också viktigt att skolan satsar på fortbildning av lärarna så 

att de på bästa sätt hjälper stökiga elever.  

Framtida forskning 

IV studier på heltid 

Mot bakgrund av att alltför få elever på gymnasieskolans individuella program fullföljer en 

gymnasieutbildning med slutbetyg, har en lagändring kommit till stånd, som trädde i kraft 1 juli 2006. 

Lagändringen innebär att elever på gymnasieskolans individuella program erbjuds utbildning på heltid, 

som i sin omfattning är likvärdig med utbildning som erhålls på nationella program (Jan Schierbeck, 

Skolverket, 2008). Från och med läsåret 2011-2012 går elever som inte godkänns i 12 ämnen till det nya 

introduktionsprogrammet. Det kan vara intressant att i en framtida studie undersöka om det nya 

programmet som ersätter IV hjälper fler elever att gå vidare till nationella program.  

 

I min studie har elever med utländsbakgrund haft svårt att läsa vidare på ett nationellt program. Det är 

också få elever som får ett slutbetyg efter 3 år på gymnasieskolan och många hoppar av. Elever utan 

gymnasieutbildning drabbas hårdare. Enligt statistiska central byrån saknar mer än var femte 

invandrarungdom gymnasiekompetens och dubbelt så många fastnar i långvarig arbetslöshet.  

Jag anser att det behövs mycket mer forskning som belyser utlandsfödda elevers skolsituation och föreslå 

idéer om hur man kan hjälpa dem att lyckas i sina studier. Det är också viktigt att skolan får mer resurser 

för att hjälpa de elever som är av utländsk bakgrund att fullfölja en gymnasieutbildning (SCB, 2010). 

Slutligen måste skolan ta fram nya ideer för att se till att föräldrarna engageras mer i barnens skolgång 

och göra skolan inte bara attraktiv för elever utan också för föräldrar. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

 
Frågeformläret består av 3 delar. Del I bevaras av alla elever som deltar i undersökningen. Frågorna i del 

II besvaras av de elever som fortfarande går på IV-programmet. Del III är till för de elever som redan har 

gått på IV. 

 

Del I (besvaras av alla) 

 

  1) Är Du 

 

    -tjej 

 

    -kille 

 

  2) Vilket år är Du född?  ____________________________________________________ 

 

  3) Är Du född i Sverige? 

 

   -Ja 

    

   -nej. I vilket land är Du född? _______________________________________________ 

 

   -vilket år invandrade Du till Sverige? (ungefär) _________________________________ 

 

 4) Är Dina föräldrar födda i Sverige? 

 

   -ja, båda 

 

   -nej. En förälder är född i Sverige, en utomlands. I vilket land?_________________________ 

 

   -nej. Båda föräldrarna är födda utomlands. Vilket land/ vilka länder?____________________ 

 

      ___________________________________________________________________________ 

 

 5) Hur länge har Du gått på IV 

 

   -ett år 

 

   -två år 

 

   -längre 

 

 6) Vad tycker Du om den information Du fick i grundskolan om gymnasieskolans utbildningar? 

 

   - bra 

 

   - dålig 
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   - vet ej 

 

 7) Har Du i grundskolan pratat med någon syo eller studie-och yrkesvägledare om Din utbildning? 

 

   - Ja, med syo 

    

   - Ja, med studie-och yrkesvägledare 

    

   - ja, med lärare. 

 

   - nej 

 

 8) Har Du talat med någon om Din skolsituation och Dina möjligheter i gymnasieskolan? 

 

  - ja med syokonsulent 

 

  - ja med en av mina lärare 

  

  - ja med en annan person, ange vilken _____________________________________ 

 

 9) Går Du på IV nu? 

 

   -ja, elkunskap-hemelektronik (IVEL) 

 

   -ja, verkstadsteknik (IVVE) 

 

   -ja, fordonsteknink (IVFO) 

 

   -ja, allmänn inriktning (IVAI)  

 

   -nej                                                                                        

 

  Om Du svarade ja, fortsätt till del II, sidan 3 

 

  Om Du svarade nej, fortsätt till del III, sidan 11 

 

Del II, (besvaras av de elever som fortfarande går på IV-programmet) 

    

1) Varför går Du på IV-programmet? Kryssa för alla svar som gäller dig 

 

    - jag var inte godkänd i svenska 

 

   - jag var inte godkänd i matte 

 

   - jag var inte godkänd i engelska 

    

   - jag hade dåliga betyg i alla ämnen 

 

   - jag gick på PRIV/ IVIK                                                                  
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2) Vilket är det viktigaste skälet till att Du inte påbörjade ett nationellt program i gymnasieskolan 

     eller till att Du slutat på ett nationellt program? Kryssa för det/de svar som stämmer bäst för dig 

 

   - kom inte in på något nationellt program 

 

   - kom inte in på det program jag tänkt mig 

 

   - ville hellre försöka få ett arbete 

 

   - ville göra uppehåll från studierna under en tid 

 

   - annat, ange vad ________________________________________ 

 

3) Hur trivs Du med att gå på IV-programmet? 

 

  - jag trivs alldeles utmärkt 

 

  - jag trivs  ganska bra 

 

  - jag varken trivs eller vantrivs 

 

  - jag trivs mindre bra 

 

  - jag vantrivs 

 

4) Kan Du på IV-programmet be lärarna om hjälp när Du inte förstår ?  

  

  - ja, de flesta 

 

  - ja, några 

 

  - ja, någon 

 

  - nej, ingen 

 

5) Tycker Du att Du på IV-programmet får stöd och uppmuntran i Ditt skolarbete ? 

 

  - ja   

 

  - nej 

 

  - ja, ibland   

 

6) I följande påstående, handlar det om hur Du upplever att gå på IV-programmet? Kryssa för                

    det svar som passar bäst 

  

 I skolarbetet ställs man ofta inför spännande utmaningar 

 

   Stämmer            Stämmer           Stämmer             Stämmer          Stämmer 

    precis              ganska bra       något så när         inte så bra           inte alls 
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      1                          2                        3                          4                      5 

     (  )                       (  )                      (  )                       (  )                   (  ) 

 

Det mesta är meningslöst som vi sysslar med i skolan 

 

  Stämmer           Stämmer             Stämmer              Stämmer           Stämmer 

   precis             ganska bra         något så när          inte så bra           inte alls 

      1                        2                        3                            4                       5    

    (  )                      (  )                     (  )                          (  )                    (  ) 

 

Jag anstränger mig och satsar på skolarbetet 

 

  Stämmer          Stämmer             Stämmer               Stämmer            Stämmer 

   precis             ganska bra         något så när          inte så bra             inte alls 

      1                        2                        3                            4                         5 

     (  )                     (  )                      (  )                         (  )                      (  ) 

 

Det är för det mesta roliga och innehållsrika lektioner 

 

  Stämmer          Stämmer             Stämmer               Stämmer              Stämmer 

   precis            ganska bra          något så när           inte så bra              inte alls 

      1                        2                       3                              4                         5 

     (  )                     (  )                     (  )                           (  )                      (  ) 

 

I skolarbetet får jag göra sådant som verkligen betyder mycket för mig 

 

  Stämmer             Stämmer             Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra          något så när        inte så bra           inte alls 

      1                           2                        3                           4                      5 

     (  )                        (  )                     (  )                         (  )                   (  )    

 

Skolan lägger ner alldeles för mycket tid på de teoretiska ämnena 

 

  Stämmer            stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis             ganska bra         något så när       inte så bra            inte alls 

       1                         2                       3                           4                      5 

      (  )                      (  )                    (  )                         (  )                   (  ) 

 

Det är viktigt att arbeta med mina händer ibland 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            stämmer           Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra          inte alls 

       1                         2                        3                           4                   5 

      (  )                      (  )                     (  )                         (  )                (  ) 

 

Mycket lite av det vi sysslar med i skolan intresserar mig 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra            inte alls 

      1                          2                        3                           4                     5 

     (  )                       (  )                     (  )                         (  )                  (  ) 
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Om jag själv fick ta mer ansvar för skolarbetet skulle jag lära mig mer 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer             Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när       inte så bra            inte alls 

1 2                       3                           4                     5 

     (  )                        (  )                    (  )                         (  )                  (  ) 

 

För att stå ut måste man ibland skolka 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer             Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

       1                          2                         3                         4                       5 

      (  )                       (  )                       (  )                      (  )                    (  ) 

 

Det finns ingen skolstämning på IV 

 

  Stämmer            Stämmer             Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

       1                          2                         3                          4                      5 

      (  )                       (  )                       (  )                       (  )                   (  ) 

 

Det är ingen bra planering 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                       (  )                       (  )                   (  ) 

 

 

Det ställs inga krav på oss 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Skoldagarna är för långa och det är för många lektioner 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Skoldagarna är för korta och det är för få lektioner 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 
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Lektionerna är innehållsrika och spännande 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Lektionerna är innehållslösa och tråkiga 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Jag lär mig tillräckligt för att nå betyget godkänt 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Jag kan inte förbättra mina betyg 

  

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

 

Mina lärare är ämneskunniga 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Mina lärare är engagerade 

 

   Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Mina lärare är rättvisa 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Jag lär mig att ta mer ansvar för mina studier, planera mitt arbete och komma i tid 
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  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   Precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

IV-programmet är bra förberedelseår för att studera vidare på gymnasiet 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   Precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

7)En skolvecka på IV kan innehålla både praktik och vanliga lektioner. Kryssa för svaret som      

   passar Dig 

 

 - 5 skoldagar 

 

 - 3 dagar praktik, 2 skoldagar  

 

 - 2 dagar praktik, 3 skoldagar 

  

 - Praktikkurs 3 dagar/vecka (IVPR3) 

  

 - 4 dagar praktik, 1 skoldag 

  

 - annat, ______________________________________________________________________ 

 

8) Om Du är elev med invandrarbakgrund, vilka av följande svårigheter möter Du? 

 

      Jag har problem att förstå och skriva svenska.          Ja         Nej 

                                                                                                    
       

      jag har problem att tala svenska                                Ja         Nej  

                                                                                                    
 

      Jag talar och förstår svenska men jag har svårigheter med det skriftliga.    Ja         Nej 

                                                                                                                                       
        

      jag har problem med engelskan       Ja         Nej 

                                                                          
        

      jag har problem med matte     Ja         Nej 

                                                                 
 

      andra problem, svårigheter, vilka________________________________________________ 

 

9) Här följer ett antal frågor som rör Din familjsituation, Dina  

     föräldrar och deras utbildning 
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a/Familjesituationen 

 

    Jag bor med: Kryssa i alla rutor som stämmer för Dig 

     

    - mamma 

 

-pappa 

 

b/Antal syskon Ringa in svaret som stämmer för Dig 

 

1 syskon                                  6    syskon 

2 syskon                                  5    syskon 

3 syskon                                  7    syskon 

       4    syskon                                  8    syskon 

    

c/Antal rum: 

     

    köket inräknat ___________________ 

 

-Annat boende 

 

d/Vad har Dina föräldrar för högsta utbildning? 

 

   

               Pappa                                                                             Mamma 

 

   -grundskoleutbildning                                                 -grundskoleutbildning 

 

   -gymnasieutbildning                                                   -gymnasieutbildning 

 

   -högskoleutbildning                                                    -högskoleutbildning 

 

   -annan utbildning                                                        -annan utbildning   

 

   - ingen utbildning                                                        - ingen utbildning 

 

   - vet ej                                                                         - vet ej 

 

e/ Mina föräldrar är engagerade i mitt skolarbete 

 

 Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

f/ Jag får stöd och uppmuntan av mina föräldrar 

 

 Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 
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     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

10) Tänker Du gå på någon utbildning i gymnasieskolan eller någon annanstans, inom den närmsta     

       framtiden? 

 

 -ja, gymnasieutbildning, vilken_____________________________________________ 

 

 -nej, jag har inga bestämda utbildningsplaner. 

 

 - jag funderar på att börja någon utbildning men jag har inte bestämt mig ännu. 

 

 - annan utbildning, vilken_________________________________________________ 

  

 - inte nu, men sedan 

 

 

11) Vad har Du för framtidsplaner för de närmsta tre åren? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

12) Om det är något Du vill skriva om tiden på IV-programmet, kan Du göra det här. Skriv gärna vad  Du 

tycker bör ändras för att elever på IV-programmet och särskilt dem som är av invandrarbakgrund får 

större möjlighet att gå vidare på gymnasieskolan. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Del III, (besvaras av de elever som inte längre går på IV) 

1)Varför gick Du på IV-programmet?  Kryssa för alla svar som gäller dig 

 
  - jag var inte godkänd i svenska 
 

   - jag var inte godkänd i matte 

 

   - jag var inte godkänd i engelska 
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   - jag hade dåliga betyg i alla ämnen 

 

   - jag gick på PRIV/ IVIK                                                                  

 

2) Vad gör Du nu? 

 

  - jag arbetar 

 

  - jag är arbetslös 

  

  - annat,______________________________________________________________________ 

 

3)Vilket är det viktigaste skälet till att Du inte påbörjade ett nationellt program i gymnasieskolan 

    eller till att Du slutat på ett nationellt program? Kryssa för det/de svar som stämmer bäst för dig 

 

  - kom inte in på något nationellt program 

 

  - kom inte in på det program jag tänkt mig 

 

  - ville hellre försöka få ett arbete 

 

  - ville göra uppehåll från studierna under en tid 

 

  - annat, ange vad ________________________________________ 

 

4) Hur trivdes Du med att gå på IV-programmet? Sätt bara ett kryss 

 

  - jag trivdes alldeles utmärkt 

 

  - jag trivdes  ganska bra 

 

  - jag varken trivdes eller vantrivdes 

 

  - jag trivdes mindre bra 

 

  - jag vantrivdes 

 

 

 

5) Kunde Du på IV-programmet be lärarna om hjälp när Du inte förstod?  

  

  - ja, de flesta 

 

  - ja, några 

 

  - ja, någon 

 

  - nej, ingen 
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6) Tycker Du att du på IV-programmet fick stöd och uppmuntran i Ditt skolarbete? 

 

  - ja   

 

  - nej 

 

  - ja, ibland   

 

7) I följande påstående, handlar det om hur Du upplevde att gå på IV-programmet? Kryssa för       

    det svar som passar bäst 

 

  I skolarbetet ställdes man ofta inför spännande utmaningar 

 

   Stämmer            Stämmer           Stämmer             Stämmer          Stämmer 

    precis              ganska bra       något så när         inte så bra           inte alls 

      1                          2                        3                          4                      5 

     (  )                       (  )                      (  )                       (  )                   (  ) 

 

Det mesta var meningslöst som vi sysslade med i skolan 

 

  Stämmer           Stämmer             Stämmer              Stämmer           Stämmer 

   precis             ganska bra         något så när          inte så bra           inte alls 

      1                        2                        3                            4                       5    

    (  )                      (  )                     (  )                          (  )                    (  ) 

 

Jag ansträngde mig och satsade på skolarbetet 

 

  Stämmer          Stämmer             Stämmer               Stämmer            Stämmer 

   precis             ganska bra         något så när          inte så bra             inte alls 

      1                        2                        3                            4                         5 

     (  )                     (  )                      (  )                         (  )                      (  ) 

 

Det var för det mesta roliga och innehållsrika lektioner 

 

  Stämmer          Stämmer             Stämmer               Stämmer              Stämmer 

   precis            ganska bra          något så när           inte så bra              inte alls 

      1                        2                       3                              4                         5 

     (  )                     (  )                     (  )                           (  )                      (  ) 

 

 

I skolarbetet fick jag göra sådant som verkligen betydde mycket för mig 

 

  Stämmer             Stämmer             Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra          något så när        inte så bra           inte alls 

      1                           2                        3                           4                      5 

     (  )                        (  )                     (  )                         (  )                   (  )    

 

Skolan la ner alldeles för mycket tid på de teoretiska ämnena 

 

 Stämmer            stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 
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  precis             ganska bra         något så när       inte så bra            inte alls 

      1                         2                       3                           4                      5 

     (  )                      (  )                    (  )                         (  )                   (  ) 

 

Det är viktigt att arbeta med mina händer ibland 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            stämmer           Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra          inte alls 

       1                         2                        3                           4                   5 

      (  )                      (  )                     (  )                         (  )                (  ) 

 

Mycket lite av det vi sysslade med i skolan intresserade mig 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra            inte alls 

      1                          2                        3                           4                     5 

     (  )                       (  )                     (  )                         (  )                  (  ) 

 

Om jag själv fick ta mer ansvar för skolarbetet skulle jag ha lärt mig mer 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer             Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när       inte så bra            inte alls 

2 2                       3                           4                     5 

     (  )                        (  )                    (  )                         (  )                  (  ) 

 

För att stå ut måste man ibland skolka 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer             Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

       1                          2                         3                         4                       5 

      (  )                       (  )                       (  )                      (  )                    (  ) 

 

Det kändes inte som en riktig skola 

 

  Stämmer            Stämmer             Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis               ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

       1                          2                         3                          4                      5 

      (  )                       (  )                       (  )                       (  )                   (  ) 

 

 

 Det var ingen bra planering på IV 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra          något så när       inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                       (  )                       (  )                   (  ) 

 

Det ställdes inga krav på oss 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 
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      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Skoldagarna var för långa och det var för många lektioner 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Skoldagarna var för korta och det var för få lektioner 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Lektionerna var innehållsrika och spännande 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Lektionerna var innehållslösa och tråkiga 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Jag lärde mig tillräckligt för att nå betyget godkänt 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

 

Jag kunde inte förbättra mina betyg 

  

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Mina lärare var ämneskunniga 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 
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     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Mina lärare var engagerade 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

Mina lärare var rättvisa 

 

  Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

  

Jag lärde mig att ta mer ansvar för mina studier, planera mitt arbete och komma i tid 

  

   Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

    Precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

IV-programmet är en bra förberedelse för att studera vidare på gymnasiet 

  

   Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

    Precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

8)En skolvecka på IV kunde innehålla både praktik och vanliga lektioner. Kryssa för svaret som 

   passar Dig    
 

 - 5 skoldagar 

 

 - 3 dagar praktik, 2 skoldagar 

 

 - 2 dagar praktik, 3 skoldagar 

 

 - 1 skoldag,  4 dagar praktik 

  

 - annat, ______________________________________________________________________ 

 

9) Om Du är elev med invandrarbakgrund, vilka av de följande svårigheterna mötte Du? 

 

     Jag hade problem att förstå och skriva svenska.          Ja         Nej 

                                                                                                      
     

      jag hade problem att tala svenska                                Ja         Nej  
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     Jag talar och förstår svenska men jag hade svårigheter med det skriftliga.    Ja         Nej 

                                                                                                                                         
        

     jag hade problem med engelskan       Ja         Nej 

                                                                            
        

     jag hade problem med matte     Ja         Nej 

                                                                   
 

    andra problem, svårigheter, vilka________________________________________________ 

 

 

10) Här följer ett antal frågor som rör Din familjesituation, Dina föräldrar och deras utbildning 

 

a/Familjesituationen 

 

   Jag bor med: Kryssa i alla rutor som stämmer för dig 

     

    - mamma 

 

-pappa 

 

    -annat boende 

  

b/ Vad har Dina föräldrar för högsta utbildning? 

 

              Pappa                                                                             Mamma 

 

    -grundskoleutbildning                                                 -grundskoleutbildning 

 

    -gymnasieutbildning                                                   -gymnasieutbildning 

 

    -högskoleutbildning                                                    -högskoleutbildning 

 

    -annan utbildning                                                        -annan utbildning   

 

    - ingen utbildning                                                        - ingen utbildning 

 

    - vet ej                                                                         - vet ej 

 

c/ Mina föräldrar var engagerade i mitt skolarbete 

 

 Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

   precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

d/ Jag fick stöd och uppmuntran av mina föräldrar 
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   Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer            Stämmer 

    precis              ganska bra         något så när        inte så bra            inte alls 

      1                          2                          3                         4                      5 

     (  )                       (  )                        (  )                      (  )                   (  ) 

 

11) Tänker Du gå på någon utbildning i gymnasieskolan eller någon utbidning inom den närmsta  

       framtiden? 

 

 - ja, gymnasieutbildning, vilket program?_____________________________________________ 

 

 - annan utbildning, vilken_________________________________________________ 

 

 - jag funderar på att börja någon utbildning men jag har inte bestämt mig ännu. 

 

 -nej, jag har inga bestämda utbildningsplaner. 

 

 

12) Vad har du för framtidsplaner för de närmsta tre åren? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

13) Om det är något Du vill skriva om tiden på IV-programmet, kan Du göra det här. Skriv gärna vad Du 

tycker bör ändras för att elever på IV-programmet och särskilt de som är av invandrarbakgrund får större 

möjlighet att gå vidare på gymnasieskolan. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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