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Gymnasieutbildning eller andra vägar? – Vad påverkar ungdomars val?  
 
Av Lisa Karlsson och Sofia Lindberg 
Maj 2004 
 
Sammanfattning 
Det Individuella programmet (IV) skapades av Sveriges riksdag år 1992 som ett komplement 
till gymnasieskolans nationella program. Syftet med IV är att det skall byggas kring 
kärnämnena svenska, engelska och matematik och att det skall finnas möjlighet att utforma en 
plan för varje enskild elevs skolgång. IV vänder sig till tre olika elevgrupper; elever som 
saknar tillräckliga kunskaper i kärnämnena, elever som saknar motivation samt elever som 
inte kommit in på ett nationellt eller specialutformat program. Det är endast en tredjedel av 
eleverna som börjar på IV som går vidare till ett nationellt program.  
 
Syftet med vår undersökning är att belysa och analysera den process ungdomar går igenom 
när de väljer att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram eller andra vägar efter IV. Vi har 
intervjuat tio ungdomar som alla har gått på IV varav hälften har gått vidare till ett nationellt 
eller specialutformat program och den andra hälften har valt andra vägar. Det material som vi 
fått fram har vi studerat med utgångspunkt i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
samt symbolisk interaktionism. Vi har delat in materialet i fem teman: familj, kompisar, 
betydelsefulla personer, skolan och tiden på IV samt syselsättning, intressen och 
framtidsdrömmar. Dessa teman fann vi som gemensamma nämnare i materialet. 
 
Vi har i vår uppsats belyst och analyserat ett flertal bakomliggande faktorer som kan påverka 
ungdomar i deras val att fortsätta på ett nationellt eller specialutformat program eller att välja 
andra vägar efter tiden på IV. I de fem teman som vi presenterar resultatet utifrån har vi funnit 
tre begrepp som vi har sett som genomgående faktorer i ungdomarnas berättelser: 
socialisation, relationer mellan människor samt klasstillhörighet. Dessa tre ser vi som 
bakomliggande faktorer som kan påverka ungdomar i deras val. Vi anser att individens 
socialisation sker i samspel med omgivningen och bygger på relationer till andra människor i 
familjen, kompisgruppen samt i skolan. Även samhällsklass har betydelse för socialisationen, 
då den styr vilka normer och värderingar som förmedlas. Dessa faktorer ligger till grund för 
hur individen definierar sin situation och gör sina val.  
 
 
Nyckelord: Individuella programmet, Ungdomar, Vägval, Socialisation, Klasstillhörighet  
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College or another way? – What affect young people’s choices? 
 
By Lisa Karlsson and Sofia Lindberg 
May 2004 
 
Abstract 
The Individual Program was created by the Swedish government in 1992 as a complement to 
the national programs in college. The purpose with the Individual Program is that it would be 
based upon the three core subjects Swedish, English and Mathematics and that every pupil 
would have an individual syllabus according to their personal needs. The Individual Program 
turns to three different groups of students; students without sufficient knowledge in the core 
subjects, students who lack motivation and students who didn’t get in to a national program. 
Only a third of the students who study at the Individual Program continue their studies on a 
national program afterwards.  
 
The purpose with our investigation is to cast light on and analyze young people’s choices to 
study at a national program or to choose another way after studying at the Individual Program. 
We have made interviews with ten young people. One half of them have continued their 
studies after the Individual Program at a national program and the other half have chosen 
other paths in life. Our analysis of the material we got from the interviews takes its starting 
point in the theory of symbolic interaction and Bronfenbrenner’s ecological theory of human 
development. We split the material under five themes that recurred in the interviews: family, 
friends, important persons, school and the time at the Individual Program and current 
occupation, interests and dreams.  
 
In this essay, we cast light on and analyze several aspects of the factors that can affect young 
people’s choice to study at a national program or to choose another way after studying at the 
Individual Program. We found three common concepts in the interviews under the five 
themes that we base our result upon: socialization, relations between people and social class. 
We look upon these three as factors that can affect young people’s choices. We think that a 
person’s socialization occurs through interaction and is built on relations to other people in 
the family, among friends and at school. Social class is also of importance for the 
socialization, as it decides which norms and values will be mediated in the family, among 
friends and at school. These factors are fundamental when a person defines her /his situation 
and makes her/his choices. 
 
 
Keywords: The Individual Program, Young people, Choices, Socialization, Social class  
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Förord 
Vi vill först och främst tacka ungdomarna för att de har ställt upp och låtit sig intervjuas. 

Deras berättelser har gett oss mycket intressant information och detta har varit av stort värde i 

vårt uppsatsarbete. Vi vill även tacka Lennart Frändén som är programansvarig för det 

Individuella programmet i Lidköping för all hjälp vi har fått med att välja ut, ta kontakt, och 

bestämma intervjutid med ungdomarna och för hjälpen med att ordna lokal för intervjuerna. 

Vi vill även tacka övrig personal på Individuella programmet för att ha tagit emot oss och 

varit tillmötesgående gällande bland annat studiebesök. Vi vill också tacka varandra för ett 

gott samarbete som har innehållit många skratt! Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare Hassan Sharif för synpunkter och förslag, de har varit till stor hjälp. Tack! 

 

Lisa Karlsson & Sofia Lindberg, 14 maj, 2004 
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1 Bakgrund, syfte och frågeställningar  
 

Bakgrund 

År 1991 genomförde riksdagen en gymnasiereform som bland annat innebar att kommunerna 

skulle erbjuda sina gymnasieelever ett Individuellt program (IV) som ett komplement till de 

övriga 16 nationella gymnasieprogrammen. Syftet var att IV skulle byggas kring kärnämnena 

svenska, engelska och matematik och att det skulle finnas möjlighet att utforma en plan för 

varje enskild elevs skolgång. Innehållet i denna plan skulle anpassas efter elevens behov och 

målet var och är att eleven ska kunna gå över till och slutföra ett nationellt eller 

specialutformat program efter tiden på IV. Reformen trädde i kraft den 1 juli år 1992. Sedan 

år 1976 hade kommunerna haft ett så kallat uppföljningsuppdrag som innebar att skolan 

tillsammans med arbetsförmedlingen hade ansvar för att under två års tid följa upp de 

ungdomar som avslutat grundskolan. Då fler och fler ungdomar under 1980-talet började 

studera på gymnasiet kom uppföljningsansvaret mer att gälla utbildning än sysselsättning och 

år 1985 infördes bestämmelsen att 16-17-åringar skulle prioriteras vid intagning till 

gymnasiet. När förordningen om IV trädde i kraft byttes kommunernas uppföljningsuppdrag 

ut mot en skyldighet att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning fram till den 30 juni det år 

de fyllde 20 år. En bakgrund till detta var samhällets utveckling mot ett utbildningssamhälle, 

där högre utbildning blev allt viktigare. När betygssystemet förändrades från sifferbetyg (1-5) 

till bokstavsbetyg (IG-MVG) år 1998 infördes behörighetsregler som innebar att en elev inte 

kunde komma in på ett nationellt program om han/hon saknade godkända betyg i kärnämnena 

svenska, engelska och matematik så idag vänder sig IV till tre olika elevgrupper: 

 

1. Elever som saknar tillräckliga kunskaper i kärnämnena. 

2. Elever som saknar motivation eller inte vet vad de vill studera. 

3. Elever som inte tagits in på eller avbrutit en gymnasieutbildning. 

 

Tidigare kunde även elever som önskade studera något speciellt ämne som inte rymdes inom 

ett nationellt program studera på IV. År 1994 kom sådana utbildningar istället att kallas 

specialutformade program. I och med ändringen av skollagen och gymnasieförordningen år 

1999 förändrades IV på flera sätt. Det finns sedan dess möjlighet att läsa ett programinriktat 

individuellt program (PRIV) som innebär att eleven läser vissa av de ämnen som ingår i det 
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nationella program han/hon vill läsa. Det är numera också möjligt att utfärda betyg för ämnen 

lästa enligt grundskolans kursplaner på IV (Skolverket, 2001:21).  

 

Andelen elever i Sverige som går direkt från grundskolan till IV har stadigt ökat från det att 

IV infördes år 1992. Under åren 1993-1997 var andelen elever mellan fem och sex procent 

(Skolverket, 2001:21) och år 2002 var det drygt 15 procent av alla förstaårselever på 

gymnasiet som började på IV (Larsson, 2002). De elever som studerar på IV är inte bara de 

som kommer direkt från grundskolan, det är även elever som kommer över till IV från ett 

nationellt program, elever som gjort uppehåll mellan grundskola och gymnasium och elever 

som nyligen invandrat till Sverige. När det gäller andelen elever som efter ett år på IV går 

över till ett nationellt eller specialutformat program har det sedan år 1993 ungefär varit en 

tredjedel. Denna andel har minskat något de senaste åren. Det är främst de elever som 

kommer till IV direkt från grundskolan som sedan går vidare till ett nationellt eller 

specialutformat program. Andelen elever som ett år efter att de börjat på IV försvunnit ur 

systemet har ökat och var år 2000 cirka 20 procent. Det är oklart var dessa elever hamnar, de 

kan exempelvis börja arbeta, studera på folkhögskola eller Komvux eller flytta utomlands. Av 

den tredjedel elever som går över till ett nationellt eller specialutformat program efter ett år på 

IV är det mellan 15 och 19 procent som fyra år senare har fått slutbetyg från gymnasiet. Dessa 

är oftast de som har kommit direkt från grundskolan (Skolverket, 2001:21). Således fungerar 

inte IV som det är tänkt då målet med IV är att eleven därefter ska kunna gå över till och 

slutföra ett nationellt eller specialutformat program men det är bara en av sex som gör detta 

fyra år senare.  

 

Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (2001:202) 

handlar om orsakerna bakom att elever lämnar grundskolan och gymnasieskolan utan 

fullständiga betyg samt att en mindre grupp elever på det individuella programmet inte går 

vidare till ett nationellt eller specialutformat program. När det gäller varför en mindre grupp 

elever på det individuella programmet inte går vidare till ett nationellt program har Skolverket 

definierat tre olika grupper av elever som inte gör detta. Den första gruppen är de som vill gå 

över till ett nationellt program men som har svårigheter att göra detta bland annat på grund av 

inlärningssvårigheter och bristande kunskaper från tidigare skolgång. Beträffande elever med 

utländsk bakgrund har de ofta varit kort tid i Sverige och har inte tillräckliga kunskaper i vare 

sig svenska eller engelska. Den andra gruppen är elever som inte vill gå över till ett nationellt 

program, eftersom de har andra mål – till exempel att börja arbeta eller gå på folkhögskola. 
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Den tredje gruppen är elever som inte vet vad de vill med sina studier. De har ofta bristande 

motivation och svårt att välja inriktning. Orsakerna till att en del av eleverna inte går vidare 

till ett nationellt eller specialutformat program har Skolverket delat in i två grupper; 

processrelaterade faktorer och individrelaterade faktorer. När det gäller de processrelaterade 

faktorerna så nämns skolmiljöproblem, brister i arbetsprocessen och orsaker som kan hänvisas 

till tidigare skolår och som är svåra att reparera. När det gäller de individrelaterade faktorerna 

så nämns social problematik, inlärningssvårigheter, motivationsproblem, valproblematik eller 

att man har andra mål än att läsa ett nationellt program. 

 

Murray och Skarlind (2003) redovisar i artikeln Ungdomar med och utan gymnasieutbildning 

på 1990-talets arbetsmarknad en undersökning där de följt ungdomar i samma årskull ur de 

tre kategorierna ungdomar utan gymnasieutbildning, ungdomar med tvåårig 

gymnasieutbildning och ungdomar med treårig gymnasieutbildning. Undersökningen har följt 

ungdomarna på arbetsmarknaden från 16 till 24 års ålder (mellan 1990 och 1998). 

Under 1990-talet blev det nödvändigt att ha en gymnasieutbildning för att klara sig på 

arbetsmarknaden. I och med den gymnasiereform som genomfördes i början av 1990-talet 

blev alla program treåriga och kraven i de teoretiska ämnena höjdes. Yrkesutbildningen blev 

också mer generell och mindre yrkesspecifik i och med att kärnämnen infördes. Efter att 

treåriga program infördes på 1990-talet har andelen som genomför gymnasiet sjunkit något 

vilket innebär att utbildningsnivån i samhället höjs, men andelen som saknar utbildning ökar. 

Författarna skriver att många ungdomar idag är skoltrötta. Skolan kan kännas krävande och 

hopplös för många och det borde finnas en alternativ väg förutom gymnasiet för att få 

kompetens och kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Författarna menar att en arbetsmarknad 

för ungdomar bör återskapas och kunna fungera som ett alternativ till gymnasiet samt att 

ungdomar utan gymnasieutbildning riskerar att mer eller mindre medvetet diskrimineras av 

arbetsgivare, vilket kan leda till utestängning ur samhället. De refererar till en undersökning 

gjord år 1999 av Statistiska Centralbyrån (SCB) som visade att 40 % av alla 21-åringar som 

saknade gymnasieutbildning förvärvsarbetade medan motsvarande siffra för de som gått en 

yrkesinriktad utbildning på gymnasiet var 60 %. Författarna tar även upp undersökningar som 

visar att det är särskilt svårt för flickor som saknar gymnasieutbildning att få ett arbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att belysa och analysera den process ungdomar går igenom 

när de väljer att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram eller andra vägar efter IV. 

Tidigare forskning, bland annat den som vi redogjort för ovan, har tittat på sociala och 

individuella faktorer som kan ha betydelse för ungdomars studieval. I vår undersökning vill vi 

belysa och analysera den eventuella betydelsen av socialisation, relationer och samspel 

människor emellan samt klasstillhörighet i familjen, kompisgruppen samt i skolan. Våra 

frågeställningar är: 

 

• Finns det bakomliggande faktorer som kan påverka ungdomar i deras val att fortsätta på 

ett nationellt program eller att välja andra vägar efter tiden på IV? 

 

• Finns det några skillnader mellan de som går vidare till ett nationellt program och de som 

väljer andra vägar? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med vår undersökning är att belysa och analysera den process ungdomar går igenom 

när de väljer att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram eller andra vägar efter IV. Vi har 

utgått ifrån ett helhetsperspektiv på individen och vi vill fånga ungdomarnas subjektiva 

upplevelse av sin situation.  Det finns olika teorier och perspektiv som man kan använda som 

förklaringsmodeller för vårt problemområde. Då vi i denna uppsats inte har möjlighet att 

presentera alla dessa teorier och perspektiv har vi valt att använda oss av två teoretiska 

utgångspunkter: symbolisk interaktionism och utvecklingsekologi.  

 

Symbolisk interaktionism 

Den grundläggande idén i symbolisk interaktionism är att människor agerar utifrån symboler 

som står för något i yttervärlden och som finns i medvetandet. Med hjälp av språket skapas 

symboler utifrån en egen tolkning av samspelet mellan individen och omvärlden. Symbolisk 

interaktionism utgår ifrån att de flesta människor i grunden är kompetenta, inte från att de är 

oförmögna att styra sin egen framtid (Payne, 2002). Enligt Trost och Levin (1999) innehåller 

den symboliska interaktionismen ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten. 

Dessa föreställningar är inte bara grundläggande utan att de hjälper oss också att förstå den 

del av den sociala verkligheten som vi försöker förstå. Den symboliska interaktionismen som 

teori är inte intresserad av att förklara eller förutsäga verkligheten utan av förståelse för 

densamma. Enligt symbolisk interaktionism definierar vi olika situationer på olika sätt och om 

en människa definierar en situation som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. 

Med detta menar man att det som en människa upplever inte bara är dennes verklighet utan att 

det även styr beteendet. Hur vi definierar situationen bestämmer hur vi reagerar. En situation 

kan definieras på olika sätt och därför blir konsekvenserna olika. Genom att definiera om 

situationen så kan även en handling eller upplevelse ändras. Man kan inte bara döma en 

person efter vad den gör utan man måste se till hela situationen, för det är hela situationen 

som påverkar. En konsekvens av att människor definierar situationer på skilda sätt är att det är 

svårt att förutsäga vad en person kommer att göra härnäst. För att kunna förstå en persons 

handlande måste vi förstå hur denne definierar situationen. En annan grundtanke i symbolisk 

interaktionism är att människor interagerar, det vill säga samspelar med varandra och att all 

interaktion är social. Att interagera är att samtala, inte bara med ord utan också med 

kroppsspråk. Allting vi gör och säger sänder ut olika budskap och påverkar samspelet. Vi 

interagerar med hjälp av symboler. Orden är nog de vanligaste och mest uppenbara 
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symbolerna som vi har och under vår uppväxt lär vi oss det språk som vi talar. Successivt blir 

orden inte bara ljud utan de blir mening och på så sätt blir de symboler. Orden måste ha 

samma mening för oss som för andra för att vi ska förstå varandra. Symbolisk interaktionism 

utgår även ifrån att människan är aktivt handlande och lever i nuet. Detta innebär att 

människan är föränderlig. Människan är inte utan människan gör. Fokuseringen på nuet 

innebär att vår socialisering och våra erfarenheter inte är hela orsaken till att vi handlar som vi 

gör. Men det är av betydelse, då vi använder oss av våra erfarenheter från tidigare i nuet. Ett 

bärande begrepp i symbolisk interaktionism är ”jaget” (”the self”). Alla människor har ett 

”jag” och jaget är uppdelat i två delar; ”me” och ”I”. ”Me” är den del av jaget som innehåller 

allting som individen varit med om under sin livstid, det vi kallar minnet. Här finns också alla 

våra normer och vårt samvete. Vårt ”I” är aktivt, det är med det vi handlar med bakgrund mot 

vårt ”me” som så att säga styr och bromsar vårt ”I”. ”Me” är förutsägbart medan ”I” inte är 

det (Trost & Levin, 1999).  

 

Utvecklingsekologisk teori 

Den utvecklingsekologiska teorin har utarbetats av den amerikanske utvecklingspsykologen 

Bronfenbrenner. Han utgår ifrån tanken att individens utveckling är en produkt av samspelet 

mellan individen och den miljö som hon/han lever i. Det är inte bara samspelet mellan 

individen och människor i dess närmiljö som påverkar individens utveckling, den totala 

levnadsmiljön påverkar. Levnadsmiljön blir även påverkad av individen, det sker en 

interaktion. Bronfenbrenner delar in individens livsvärld i fyra system som han kallar mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem. I mikrosystemet finns individen och dess närmiljö, exempelvis 

familjen, kompisarna och skolan. Mellan de som ingår i systemet utvecklas relationer som 

påverkar individen. Individen är del av olika närmiljöer och olika relationer utvecklas inom 

varje miljö. Relationerna mellan de olika närmiljöerna, exempelvis familjen och skolan, bildar 

system som kallas mesosystem. Individen påverkas även av de miljöer som han/hon inte har 

direktkontakt med. Dessa miljöer är exempelvis för en ungdom föräldrarnas 

arbetsförhållanden och vilka möjligheter som samhället ger ungdomar. Detta system kallas 

exosystem. I makrosystemet finns slutligen de övergripande ideologiska, ekonomiska, 

historiska och politiska värderingar som styr en kultur och påverkar individerna inom kulturen 

(Andersson, 1986). 
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Teorisammankoppling 

Den symboliska interaktionismen ger oss möjlighet att betrakta människors utveckling i 

samspel med varandra. Teorin förklarar att människor hela tiden samspelar med varandra med 

hjälp av symboler som ord och kroppsspråk samt hur socialisationen sker genom detta 

samspel. Den symboliska interaktionismen behandlar dock inte fullt ut hur man kan se 

individen som en del av samhället samt vilken påverkan omgivningen kan ha på individen. 

Detta perspektiv belyses av den utvecklingsekologiska teorin som lyfter upp samspelet mellan 

människor på en högre nivå då denna sätter individen i ett helhetsperspektiv och menar att den 

totala levnadsmiljön påverkar individen. Vi anser därför att dessa två teorier kompletterar 

varandra och passar väl ihop med undersökningens syfte. Genom att betrakta den symboliska 

interaktionismen ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv får vi möjlighet att belysa och 

analysera ungdomars val att fortsätta på ett nationellt program eller att välja andra vägar efter 

IV både på individnivå och i ett större sammanhang.   
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3 Metodologiska överväganden 
Vi fick kontakt med IV i Lidköping genom att Sofia praktiserade där under hösten 2003. Den 

programansvarige för IV blev vår kontaktperson på skolan. I samråd med handledaren kom vi 

fram till att kvalitativa intervjuer kunde ge svar på vår frågeställning då vi var intresserade av 

ungdomarnas upplevelse av sin situation. I en kvalitativ studie är forskaren intresserad av att 

studera hur människor uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten (Backman, 1998).  

I början av uppsatsarbetet gjorde vi ett studiebesök på IV i Lidköping. Detta gav oss en känsla 

för miljön i skolan och vi fick möjlighet att samtala med elever och lärare på programmet. 

Dessa samtal gav oss idéer till den frågeguide som vi senare utformade för intervjuerna. 

 

Urval 

Vi har intervjuat tio ungdomar. Vi ansåg att det skulle ge oss ett tillräckligt stort material för 

vår undersökning. Ungdomarna är i tjugoårsåldern och har gått på IV i Lidköping. Ett flertal 

har deltagit i det så kallade Samverkansprojektet som är en valbar gren på IV där eleverna 

blandar praktik med ämnet Livskunskap (se vidare i kapitel 4). Könsfördelningen är jämn, 

hälften är tjejer och hälften killar. Fem av ungdomarna gick efter IV vidare till och har nu 

snart slutfört en treårig gymnasieutbildning, de fem övriga har inte gjort det. Dessa fem valde 

andra vägar, en har arbete, en studerar på Komvux, en har praktikplats och två är arbetslösa. 

Vårt urval var strategiskt då vi hade vissa kriterier för vilka vi ville intervjua, detta för att 

erhålla så stor variation i materialet och så fullständiga uppfattningar om studieområdet som 

möjligt (Holme & Solvang, 1997). De kriterier vi hade gällande ungdomarna var att vi ville ha 

en jämn könsfördelning i gruppen för att få både ett manligt och kvinnligt perspektiv på 

området. Vi ville även att det skulle ha gått några år sedan de studerade på IV för att se vilka 

val de gjort efter tiden där. Vidare ville vi att ungdomarna i gruppen som valt andra vägar 

skulle ha varierande sysselsättning, detta för att få med så många andra vägar som möjligt. 

Vår kontaktperson på skolan hjälpte oss att välja ut och ta kontakt med ungdomarna. Vi gav 

honom möjligheten att fritt välja ut personer som han tyckte passade in på de kriterier vi hade. 

Vi är medvetna om att det finns nackdelar med detta förfarande, då vår kontaktperson kan ha 

valt ut de personer som han ansåg skulle tala väl om IV i intervjuerna. Fördelen med 

förfarandet var att vår kontaktperson kände till var de flesta ungdomarna befann sig och 

enkelt kunde få kontakt med dem. Detta underlättade vårt arbete. 
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Intervjuer  

I intervjuerna bad vi ungdomarna berätta om sig själva, sin skolsituation och vilka val de 

gjort. Enligt Hydén och Hydén (1997) så kan berättelsen vara en möjlig metod för att nå 

kunskap om den sociala verkligheten. Berglund (2000) menar att man som forskare kan få 

kunskaper om människor och de vägar som deras liv har tagit genom att låta dem berätta sina 

historier och sedan tolka och analysera dessa. Han kallar detta för ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt i forskning då man som forskare går ”upptäcktens väg” istället för att gå 

”bevisets väg”. 

 

I frågeguiden (se bilaga 1) listade vi följdfrågor under huvudfrågorna för att kunna ta till dessa 

om ungdomarna behövde hjälp med att komma igång och prata. Detta upptäckte vi att vi hade 

stor användning för, då det ibland var svårt att få uttömmande svar på de övergripande 

frågorna. Några frågor var olika beroende på om man hade gått vidare i studier eller inte och 

situationen var olika för dem som hade gått vidare och inte. Vi genomförde intervjuerna på 

skolan. Vi diskuterade om skolan kanske skulle kännas obekväm för någon av ungdomarna. 

Det visade sig dock att flertalet tyckte att det var roligt att komma tillbaka till skolan och IV:s 

lokaler. Detta gällde både de som läst vidare på nationella program och de som valt andra 

vägar, kanske framförallt den senare gruppen eftersom de inte har befunnit sig i skolmiljö på 

länge. De fick bland annat möjlighet att träffa sina gamla lärare igen. Vi valde att delta båda 

två vid intervjuerna, en av oss ledde intervjun medan den andre höll sig i bakgrunden, 

antecknade och fungerade som ett stöd för den som intervjuade. Då vi båda var ovana att 

intervjua kändes det tryggt att ha stöd av varandra. Vid den sista intervjun deltog dock bara 

Sofia, då Lisa hade förhinder. Vi anser inte att detta påverkade intervjun, då det var den sista 

som genomfördes och vi hade blivit vana vid intervjusituationen. Samtliga intervjuer spelades 

in på band med samtycke av ungdomarna. Detta gjorde att den av oss som ledde intervjun 

kunde koncentrera sig på berättelserna och inte behövde anteckna.  

 

Vi började intervjuerna med att informera om vad vår uppsats handlar om, intervjuns syfte 

och hur vi skulle behandla den information som intervjun gav. Vi informerade även om att 

deltagandet var frivilligt och att ungdomen hade rätt att avbryta intervjun. Vi var även noga 

med att påpeka att materialet skulle anonymiseras så att ingen utanför skolan kan känna igen 

vem som sagt vad. Detta ansåg vi vara särskilt viktigt eftersom vi intervjuade så få personer. 

Vid intervjuernas början delade vi ut ett papper med en sammanfattning av de etiska regler vi 

utgått från samt våra kontaktuppgifter om ungdomen skulle vilja ändra något i efterhand eller 
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ta kontakt med oss (se bilaga 2). Vi valde att inte skicka ut intervjuerna efter utskrift för att ge 

ungdomarna möjlighet att läsa igenom och kunna korrigera sin berättelse. Detta ansåg vi för 

tidskrävande för oss eftersom vi hade begränsat med tid att skriva uppsatsen. Istället valde vi 

att fråga direkt efter intervjun om ungdomen hade ångrat något som hon/han hade sagt och 

ville stryka detta och om vi fick använda materialet i vår undersökning. Samtliga gav sitt 

samtycke. Vi gav även ungdomarna möjlighet att få ta del av vår färdiga uppsats genom att 

fråga om deras kontaktuppgifter. Samtliga var intresserade av att få läsa uppsatsen. 

 

Vi skrev ut våra intervjuer ordagrant för att få ut så mycket information som möjligt. Efter att 

ha läst igenom de utskrivna intervjuerna flera gånger, utkristalliserades fem teman som vi valt 

att använda oss av i vår resultatredovisning. Dessa teman var: 

 

• Familj 

• Kompisar 

• Betydelsefulla personer 

• Skolan och tiden på IV 

• Sysselsättning, intressen och framtidsdrömmar 

 

Ovanstående teman var genomgående faktorer som ungdomarna tog upp i sina berättelser vid 

intervjuerna.  

 

Etiska överväganden 

Vid våra intervjuer har vi utgått ifrån Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

etikregler (www.codex.uu.se/syst/s-humsam.html, 2004-03-04). Dessa består av: 

 

• Informationskravet: Forskaren skall informera informanterna om syftet med sin forskning. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Undersökningens uppgifter ska behandlas med sekretess. 

• Nyttjandekravet: Materialet får endast användas för forskningsändamål.  

 

Vi har diskuterat hur mycket av uppsatsen som skall anonymiseras. Vi diskuterade om vi 

skulle nämna stadens och skolans namn där ungdomarna har studerat och kom fram till att 
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detta går bra eftersom deras identitet inte kan avslöjas trots att man som läsare vet vilken 

skola och stad de gått i. Självfallet finns det en risk att skolans personal kommer att kunna 

känna igen ungdomarna och deras berättelser men detta vet de om då vi diskuterade det vid 

intervjutillfället. Det var ingen av ungdomarna som tyckte att detta var något problem. 

Ungdomarnas namn är dock fingerade i uppsatsen. 

 

Undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En undersöknings reliabilitet visar hur precis eller pålitlig den är. Det innebär att samma 

metod ska kunna användas av olika personer, på samma material och visa samma resultat 

(Holme & Solvang, 1997). Då vår studie är kvalitativ skulle dess resultat inte med säkerhet bli 

exakt detsamma, om någon annan gjorde om den. Människor befinner sig i ständig utveckling 

och ungdomarnas berättelser hade förmodligen sett lite annorlunda ut, om vi intervjuat dem 

vid ett annat tillfälle. Vi anser dock inte att reliabiliteten i en kvalitativ undersökning kan 

mätas på samma sätt som i en kvantitativ sådan. Här tar vi stöd av Halvorsen (1992) som 

menar att reliabiliteten inte är lika central i kvalitativa som i kvantitativa studier. När det 

gäller kvalitativa studier av människor spelar forskarens egna tolkningar en stor roll, då de 

styr undersökningens resultat. Vi har båda gjort egna tolkningar av vårt empiriska material 

och sedan diskuterat dessa med varandra. Härmed anser vi att vi har ökat undersökningens 

reliabilitet, då vi granskat varandra.  

 

Ett kriterium för en studies validitet är enligt Holme och Solvang (1997) är att de data som har 

samlats in är relevanta för studiens problemformulering. Vi anser att vi har undersökt det vi 

hade tänkt från början och ingenting annat. Den litteratur vi har använt har vi till större delen 

valt utifrån vårt undersökningsområde. Det har varit svårt att hitta litteratur som specifikt 

behandlar IV, men det finns en mängd litteratur som behandlar skolan. Vi har även valt 

litteratur utifrån vår intention att undersöka socialisation, relationer och samspel mellan 

människor samt klasstillhörighet.  

 

Den kunskap man får i en kvalitativ studie är inte generaliserbar, men vi anser liksom 

Berglund (2000) att kunskap om människor inte kan generaliseras. ”Varhelst man har att göra 

med mångdimensionella och komplicerade mänskliga processer är det viktigt att inte falla för 

frestelsen att söka förenklade bevisvägar och regissera svarsalternativ och slutsatser. 

Människors motiv och verkligheter är så mångtydiga och mångbottnade att de lätt kan 

missförstås. Människor är helt enkelt väldigt olika” (Berglund, 2000, s. 45). Andersson (1986) 
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menar att för att kunna forska om människors utveckling måste forskaren studera individerna i 

sin naturliga miljö. I forskning om människor, är det deras upplevelse av sin situation som 

framkommer. ”Om människor definierar situationer som verkliga, så blir också 

konsekvenserna verkliga” (Thomas & Thomas, 1928, s. 572). 

 

Uppdelning av arbetet 

Större delen av uppsatsen har vi skrivit tillsammans. Vi har dock haft ansvar för olika kapitel 

och delar i uppsatsen. Lisa har ansvarat för kapitel tre som handlar om metodologiska 

överväganden och avsnittet om den utvecklingsteoretiska teorin. Sofia har ansvarat för kapitel 

fyra som handlar om IV i Lidköping och avsnittet om den symboliska interaktionismen. När 

det gäller intervjumaterialet har Sofia skrivit ut och sammanfattat intervjuerna med de fem 

som läst vidare efter IV. Lisa har skrivit ut och sammanfattat intervjuerna med de fem som 

valt andra vägar efter IV. 
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4 Individuella programmet (IV) i Lidköping 
Eftersom samtliga av ungdomarna vi intervjuat nämner sin tid på IV och sina upplevelser 

därifrån i intervjuerna så har vi valt att ge en kort presentation av IV i Lidköping. Detta för att 

ge läsaren en inblick i hur IV som ungdomarna har gått på ser ut och är uppbyggt, då IV ser 

olika ut på olika skolor. 

 

IV i Lidköping anser sig vara ett program med ett annorlunda perspektiv, en skola för livet 

med hälsa och livskunskap som ledord. Utifrån elevernas individuella behov, intressen och 

förutsättningar delas de in i olika grupper och idag finns det 14 olika grupper, bland annat en 

invandrargrupp och två grupper som kallas Samverkansprojektet år ett och två som är ett 

sökbart alternativ för skoltrötta ungdomar i riskzonen för destruktivt leverne. Det startade år 

1996 som ett projekt med medel ifrån Skaraborgs läns landsting. Sedan år 1999 är detta ett 

permanent sökbart alternativ. Projektets namn blev Samverkansprojektet i syfte att tydliggöra 

betydelsen av det förvaltningsöverskridande samarbetet och de organisationer som samverkar 

i projektet är polismyndigheten, socialkontoret, SISU, Barn- och ungdomspsykiatrin, den 

lokala Folkhälsokommittén och IV i Lidköping. Samverkansprojektet är även medlem i flera 

nationella och internationella nätverk. Inom Samverkansprojektet arbetar man med teman som 

relationsskapande läger, privatekonomi, vuxenlivet, lag och rätt, hälsa och friskvård samt etik 

och moral. Förutom detta ingår ungdomarna i tjej- och kill- grupper och i en studiecirkel där 

de får tillfälle att utanför skoltid ”prova på” kurser genom SISU- Västergötland. Flertalet av 

ungdomarna som vi intervjuat har gått i Samverkansprojektet under sin tid på IV. 

  

På IV i Lidköping finns det tre arbetslag, ett arbetar kring Samverkansprojektet år ett och två 

och ett arbetar med gruppen för invandrare. Det tredje arbetslaget arbetar med de resterande 

grupperna. För arbetslagen gäller att de åtar sig att arbeta för elevernas personliga och sociala 

utveckling. Elevens behov och förutsättningar måste alltid vara styrande och avgörande för 

vilket innehåll och inriktning IV ska ha. Målet är att skapa en bra grund och förutsättningar 

för att eleven skall lyckas med sin fortsatta skolgång. Inom IV tillämpas en form av 

mentorskap där lärare, handledare, kurator, skolsköterska eller annan personal fungerar som 

en mentor eller handledare för eleven. Det är till sin mentor eleven ska vända sig med frågor 

och funderingar och mentorn har ansvar för utvecklingssamtal, föräldrakontakter med mera. 

Arbetslagen har valt att arbeta med både traditionell undervisning och alternativ pedagogik i 

syfte att kunna möta varje elev med respekt för deras egna förutsättningar. Exempel på teorier 
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och metoder som genomsyrar arbetet på IV är empowerment som handlar om omfördelningen 

av makt och om att öka människors kontroll över sina liv, salutogent perspektiv som innebär 

att man ser till vad det är som eleven kan istället för vad han/hon inte kan, transnationella 

ungdomsutbyten som ger eleverna på IV en möjlighet att möta elever från andra länder, 

poänguppdelade kurser som används som metod för att höja motivationen inom skolarbetet. 

Det går ut på att man delar in ämnet i olika moment för att eleven skall uppleva den mer 

hanterbar och begriplig. Tanken med detta är att det inte ska kännas hopplöst utan att eleven 

kan se att hon gör framsteg genom att få några poäng åt gången. Eleverna på IV i Lidköping 

erbjuds även Livskunskap som enskild kurs som komplement till de teoretiska ämnena. 

Livskunskapskursen syftar till att ge social kompetens. Exempel på kursinnehåll är 

självkännedom, sex & samlevnad, hälsa och friskvård, liv och död samt lag och rätt. 

(www.delagardie.lidkoping.se/skolan/organisation/programmen/IV, 2004-04-02) 
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5 Resultat 
Här redogör vi för det resultat vi fått fram genom våra intervjuer. Vi har i vår 

resultatredovisning delat upp ungdomarna i två grupper: de som har gått vidare till ett 

nationellt program efter IV (grupp 1) och de som har valt andra vägar (grupp 2). Detta för att 

lättare visa på mönster, likheter och skillnader grupperna emellan i vår resultatredovisning 

och diskussion. Kapitlet inleds med två tabeller (tabell 1 & 2) där vissa fakta om ungdomarna 

i de två grupperna presenteras. I tabellerna finns namn (fingerade), ålder, nuvarande 

sysselsättning, information om boende, studietid på IV samt anledningen till att de kom till 

IV. Syftet med tabellerna är att ge en bild av ungdomarna för att underlätta den fortsatta 

läsningen av resultatet. De fingerade namnen i tabellerna används i den därefter följande 

framställningen. Vi har delat upp resultatredovisningen i följande teman: familj, kompisar, 

betydelsefulla personer, skolan och tiden på IV samt sysselsättning, intressen och 

framtidsdrömmar. Dessa teman har utkristalliserats när vi har tittat närmare på intervjuerna 

och läst om ungdomarnas diskussion kring sin livshistoria. Under temat familj presenteras hur 

ungdomarnas familjesituation ser ut, hur de bor och hur de bodde under tiden på IV, hur de 

upplever relationen till sina föräldrar och vad föräldrarna arbetar med. Syftet med avsnittet är 

att ge en bild av familjesituationen för att kunna belysa skillnader och likheter grupperna 

emellan. I följande avsnitt, kompisar, berättar vi om ungdomarnas vänskapsrelationer, dels 

idag och dels under tiden på IV. Här vill vi beskriva hur deras relationer till andra jämnåriga 

ser ut och undersöka om dessa har haft någon påverkan på deras val. Under temat 

betydelsefulla personer tar vi upp om ungdomarna har någon/några betydelsefulla personer i 

sitt liv, vem/vilka personer det i så fall är och varför de är det. Syftet är att ta reda på om de 

nämner några personer som viktiga och vilken roll dessa personer i så fall spelar i deras liv. 

Temat skolan och tiden på IV belyser ungdomarnas syn på skolan i allmänhet, deras 

upplevelser om sin grundskoletid samt sin tid på IV. Här vill vi beskriva ungdomarnas 

upplevelse av skolväsendet och sin egen skoltid. Under det sista temat berättar vi om 

ungdomarnas sysselsättning, intressen och framtidsdrömmar samt varför och hur de har gjort 

sina vägval. Efter varje tema görs en teorikoppling. 
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Namn Ålder Sysselsättning Boende Tid 
på IV 

Kom till IV på grund 
av 

Maria 19 år Studerar på Barn- och 
fritidsprogrammet, år 3 

Med mamma 1 år IG i engelska 

Elmin 20 år Studerar på Barn- och 
fritidsprogrammet, år 3 

Med båda 
föräldrarna 

1 år IG i matematik 

Daniel 21 år Studerar på Elprogrammet, år 
3 

Med båda 
föräldrarna 

1 år IG i svenska och 
engelska 

Karin 20 år Studerar på 
Naturvetenskapliga 
programmet, år 3 

Med båda 
föräldrarna 

1 år Behövde ett år att vila 
upp sig efter sjukdom 

Mikael 20 år Studerar på Byggprogrammet, 
år 3 

Egen lägenhet 2 år IG i kärnämne 

Tabell 1: Presentation av grupp 1 
 
Namn Ålder Sysselsättning Boende Tid på 

IV 
Kom till IV på grund av 

Sara 20 år Studerar på Komvux Egen 
lägenhet 

2 år Saknade betyg 
Visste inte vad hon ville 

Martin 19 år Praktiserar genom AME Med pappa 3 år IG i kärnämnen 
Visste inte vad han ville 

Björn 19 år Har fast arbete  Med 
mamma 

1 år Visste inte vad han ville 

Johanna 18 år Arbetslös Med 
mamma 

2 år IG i matematik 
 

Lina 20 år Arbetslös, har varit 
mammaledig 

Egen 
lägenhet 

Drygt 1 
år 

Saknade betyg 
Visste inte vad hon ville 

 Tabell 2: Presentation av grupp 2 
 
Familj 
 
Ungdomarna som valt att läsa vidare (grupp 1) 

Maria bor hemma hos sin mamma. Under tiden på IV bodde hon hos sin pappa. Maria har 

fortfarande kontakt med sin pappa och han bor bara några kilometer bort från henne. Maria 

har ett helsyskon och flera så kallade halvsyskon både på mammans och pappans sida. Hon 

tycker att hon har en bra relation till sina föräldrar men säger att hon inte hade en lika bra 

relation när hon gick på IV. Hon säger att hon var borta mycket från skolan och detta ledde till 

konflikter hemma. Marias mamma jobbar i en vikariepool och hennes pappa jobbar på en 

ventilationsfirma. 

 

Elmin bor hemma hos sina båda föräldrar vilket han gjorde även under tiden på IV. Han har 

fem syskon varav fyra fortfarande bor hemma. Elmin tycker att han har en väldigt bra relation 

till sin familj. Hans mamma jobbar som städerska och hans pappa är sjukskriven, annars 

jobbar han som lastbilschaufför. 
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Daniel bor hemma hos sina båda föräldrar och gjorde detta även under sin tid på IV. Han har 

en storasyster som har flyttat hemifrån. Daniel tycker att hans relation till sina föräldrar 

”fungerar”. Daniels mamma jobbar som sekreterare och hans pappa på svenska lantmän. 

 

Karin bor hemma hos sina båda föräldrar och gjorde detta även under sin tid på IV. Hon har 

en lillasyster och en storasyster som båda bor hemma. Hon tycker att hon har en ”sådär” 

relation till sin familj. Karin säger att den är lite upp och ner och periodvis kan den vara 

ganska bra. Karins mamma jobbar på blodcentralen och hennes pappa som maskinoperatör. 

 

Mikael bor i egen lägenhet och under tiden på IV bodde han i en studentbostad ihop med två 

andra tjejer. Mikael nämner inte något om sina föräldrar i intervjun och därför valde vi att inte 

fråga närmare ifall det var ett känsligt ämne. Han säger dock att han har två syskon men att 

han inte träffar dem så ofta eftersom de studerar på annan ort. På frågan ifall han tycker att 

han har en bra relation till sina nära och sin familj svarade Mikael att han trodde det eftersom 

att hans familj och nära inte har sagt något annat till honom. 

 

Ungdomarna som har valt andra vägar (grupp 2) 

Sara bor i egen lägenhet. Under tiden på IV bodde hon hemma hos sina föräldrar, hon är den 

enda i grupp 2 vars föräldrar lever ihop. Saras pappa är snickare och hennes mamma arbetar 

på dagis. Hon har tre systrar. Hon säger att hon har en väldigt bra relation till sin familj och att 

stödet från dem har varit väldigt viktigt i hennes liv. Efter att hon flyttat hemifrån så upplever 

hon att relationen till familjen har blivit ännu bättre, idag har hon telefonkontakt med sin 

mamma flera gånger om dagen. 

 

Martin, Björn och Johanna bor hemma, ingen av dem bor dock med båda sina föräldrar. 

Martin bor med sin pappa och sin syster, Björn bor med sin mamma, hans syster har flyttat. 

Johanna bor med sin mamma och har två halvsyskon, som hon sällan träffar. Martin och 

Björn nämner inte sina familjer särskilt mycket, Martin säger att ”det funkar som det brukar” 

hemma. De säger dock att de har en bra relation till sina föräldrar. Johanna säger att hennes 

mamma har varit och är ett viktigt stöd, hon upplever att relationen är bättre idag än när hon 

gick på IV. Björns mamma arbetar som städerska på dagis, Martins pappa är arbetslös och 

Johannas mamma är sjukpensionär.  
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Lina bor i egen lägenhet med sin ettårige son. Hon är tillsammans med sonens pappa men de 

bor på olika ställen. Under tiden på IV bodde hon i fosterhem. Lina har fyra systrar och hon 

upplever att de är väldigt viktiga för henne. Efter att hon fått sin son har relationen till hennes 

pappa, som har varit frånvarande i större delen av hennes liv, blivit bättre. Hon säger att 

hennes pappa först nu börjat ta ansvar och hon tycker att det känns bra att han bryr sig om 

henne. Pappan bor långt bort och det upplever hon som jobbigt. Hon säger att hon tror att om 

de hade bott närmare varandra skulle de kunnat träffas oftare och han skulle kunna hjälpa 

henne med barnpassning. 

 

Teorikoppling 

Trost och Levin (1999) menar att familjen är viktig eftersom det är i familjen som 

socialisationsprocessen börjar. Det är i socialisationen som individen lär sig olika sociala 

roller. Bunkholdt (1995) menar att ett av de viktigaste målen för uppfostran är att barnen ska 

bli delaktiga i olika sociala sammanhang och grupper, allt ifrån det stora samhället till den 

lilla kamratgruppen. För att detta ska kunna ske menar författaren att barnet ska lära sig de 

normer och regler som gäller för samvaron mellan människor i olika grupper och 

sammanhang. Det är samspelet mellan föräldrarna och barnet under uppväxten som är den 

viktigaste delen i socialisationen. Föräldrarna påverkar barnet i stor utsträckning. Dels på så 

sätt att det kan finnas känslomässiga band och dels för att familjen oftast är den första grupp 

som barnet socialiseras in i. Familjens olika attityder till uppfostran och på vilket sätt de 

konkret förmedlar sina värderingar, normer och roller till barnen är det som utgör 

socialisationen. Även syskon är av stor betydelse menar Bunkholdt (1995). Finns det flera 

barn i en familj så kommer dessa att påverka varandras utveckling på olika sätt och olika 

mycket. Är avståndet mellan syskonen stort kan förhållandet bli vänskapligt men även 

distanserat. Är det äldre syskon så kan dessa ta sig an de yngre och det kan utvecklas en nära 

relation där de yngre barnen identifierar sig med syskonen på ett nästan lika starkt sätt som 

barn kan göra till sina föräldrar. Författaren menar att även vilken plats i syskonskaran man 

har kan vara av betydelse. Metell (2001) menar att en trygg och nära anknytning mellan barn 

och föräldrar eller annan vårdnadshavare är grundläggande för barnets utveckling. Att lämna 

den tidiga barndomen utan en trygg anknytningsrelation är den svåraste belastning ett barn 

kan ha hävdar psykologen Garbarino (1999).  
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Kompisar 
 

Ungdomarna i grupp 1 och 2 

Samtliga ungdomar i både grupp 1 och grupp 2 säger att de har kompisar och att de hade det 

även under sin tid på IV. Då umgicks de både med kompisar på IV, andra program och 

utanför skolan. Daniel påpekar även att han har mycket kompisar som har handikapp och lite 

extra svårt och att han tycker att de är lika bra kompisar som andra. Elmin poängterar att han 

bara har en nära vän. Han säger: 

 

”Jag umgås bara med en, jag tycker inte det är bra att ha för många kompisar liksom. För man 

kanske inte känner dom andra, dom kanske har problem. Om man känner en väl, då vet man att 

man kan tala om sina problem.”  

 

Sara började IV samtidigt som kompisar från högstadiet och hon upplevde att de kunde stötta 

varandra i klassen. Hon nämner vidare att hon påverkades mycket av sina kompisar under 

högstadiet, något hon idag upplever som mindre bra. Hon tror att detta påverkade henne att 

senare hoppa av skolan. Hon säger: 

 

”Jag ville göra något annorlunda och inte bara gå dag ut och dag in här och vara kaxig.”  

 

De gamla kompisarna är dock väldigt viktiga för Sara, hon säger att de alltid har stöttat henne 

och att hon har svårt att lita på nya människor. Både Sara och Lina säger att det är bättre med 

få riktiga vänner än många ytliga. De nämner vidare att de hade fler ytliga kompisar när de 

gick i skolan, men att de idag hellre umgås med några få riktiga vänner. Martin säger att han 

bara har en riktig kompis, men att han är känd av de flesta i staden. Johanna har kompisar, 

men säger hon umgicks med flera i skolan som hon inte träffar idag.  

 

Teorikoppling 

Sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv så är kompisgruppen en del individens 

mikrosystem. Denna del av systemet kan motverka andra delar, exempelvis skolan, när det 

gäller individens utveckling. Kompisgruppen kan i detta fall bli den mest betydelsefulla 

faktorn i individens identitetsutveckling, då det är den del av mikrosystemet som påverkar 

honom/henne mest. De olika delarna av mikrosystemet kan även verka i samma riktning, 

exempelvis genom att skolan försöker integrera kompisgruppen i skolarbetet (Andersson, 
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1986). Enligt Berglund (2000) är kompisarna och gruppen mycket viktiga under tonåren och 

kompisarna övertar under denna tid en del av familjens roll som normgivare och 

inspirationskälla. Även Erling och Hwang (2001) menar att föräldrar inte har så stort 

inflytande på sina ungdomar under tonåren, utan att ungdomars beteende och personlighet i 

stor utsträckning formas av jämnåriga. Vänskapsband är en process som bygger på både val 

och socialisation, vilket innebär att man väljer kompisar som har samma inställning som en 

själv, men även att man anpassar sig till kompisarnas ramar (Berglund, 2000). I 

kompisgruppen lär sig ungdomarna vilka beteenden och värderingar som fungerar i samhället 

i stort. Förmågan att ha nära relationer hänger samman med den egna identitetsutvecklingen. 

För att utveckla nära relationer behöver ungdomen veta vem han/hon är. Denna förmåga 

hänger till viss del ihop med vad ungdomen fått med sig hemifrån, från familjen. De 

ungdomar som under uppväxten har haft relationer till sina föräldrar som präglats av tillit har 

lättare för relationer än de som inte haft dessa relationer med sina föräldrar (Erling & Hwang, 

2001).  

 

Betydelsefulla personer 
 

Ungdomarna i grupp 1 och 2 

Maria nämner farmor som betydelsefull för att hon har hjälpt till och stöttat vid föräldrarnas 

skilsmässa och även är ett stöd idag. Elmin säger att hans farmor och farfar är extra viktiga 

eftersom att de gamla betyder mycket i hans kultur och för honom. Han nämner även 

föräldrarna som viktiga samt bra kompisar som hjälper och stöttar ifall det skulle vara några 

problem. Daniel säger att han har många personer som betyder mycket för honom och att det 

är hans kompisar. Anledningen till att de är betydelsefulla är för att han säger sig ha ”svårt att 

få kompisar” och därför tar tillvara på dem han har. Karin nämner sin pojkvän som viktig 

eftersom han har funnits som ett stöd både som en pojkvän och vän när inte familjen har räckt 

till. Mikael kan inte komma på någon som skulle vara betydelsefull, han säger dock ”någon 

lärare kanske”. Sara nämner sina föräldrar, sin mormor samt skolpersonal som betydelsefulla 

för att de stöttar henne. Lina nämner sina syskon samt sin mammas före detta pojkvän. Han 

hjälpte henne bland annat att flytta och hon säger att ”han har liksom ställt upp som en 

pappa”. Martin nämner sin farmor, han säger att han kan prata med henne om allting. Johanna 

nämner sin mamma som hon säger har funnits där och tagit hand om henne hela livet. För 

Björn är flickvännen betydelsefull för att han tycker om henne.  
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Teorikoppling 

Garbarino (1999) anser att om en ungdom har en god relation till en förälder eller någon 

annan vuxen i kombination med ett gott självförtroende kan detta innebära att ungdomen 

bättre kan klara av att hantera svårigheter i livet. Metell m.fl. (2001) menar att positiva 

relationer och nära anknytning till andra personer förutom föräldrarna, som till exempel 

mormor, morfar eller skolpersonal, kan komplettera och kompensera samspelet med 

föräldrarna ifall detta skulle vara dåligt. Vetskapen om att det finns människor som bryr sig 

om en skapar trygghet. Kihlbom (i Vinterhed, 1996) menar att grunden för att kunna 

utvecklas som människa är att ha en tro på sig själv och sin förmåga och att detta utvecklas i 

samspel med andra personer i närmiljön. Därför har betydelsefulla personer eller vuxna en 

viktig roll. 

 

Skolan och tiden på IV 
 

Ungdomarna som har valt att läsa vidare (grupp 1) 

Samtliga ungdomar i grupp 1 har en positiv inställning till skolan i allmänhet och de säger att 

de trivs i skolan. Maria tycker att skolan är bra eftersom man får en utbildning och att det 

finns valbara kurser. Det som hon tycker är mindre bra är att det är svårt att påverka kurserna. 

I högstadiet trivdes hon inte så bra i skolan, men hon trivs mycket bättre nu. Hon tycker sämst 

om engelska och bäst om ”barn och fritids”-ämnena. Hon kom till IV för att hon inte hade 

godkänt i kärnämnena. Maria var skoltrött i högstadiet och även under sin första tid på IV 

men hon säger att skoltröttheten försvann i och med att lärarna ringde och frågade var hon var 

ifall hon inte kom till skolan. Hon tycker att personalen på IV hade bra kontakt med 

föräldrarna och att de fick henne att inse att det är hon själv som måste välja om hon vill gå i 

skolan, att det inte är någon som kan tvinga henne. Maria tyckte att hon förändrades mycket 

under sin tid på IV. Hon säger att hon lärde känna sig själv när hon utsattes för olika 

prövningar i skolan. Av vuxna vill Maria bli behandlad med respekt eftersom hon själv 

behandlar lärarna med respekt, hon tycker även att de vuxna ska lyssna och behandla alla lika. 

 

Elmin tycker att det bästa med skolan är när man får göra egna arbeten så att man kan jobba i 

sin egen takt och ta eget ansvar. Det han tycker är mindre bra är all stress. Elmin kom till IV 

för att han inte hade godkänt i matematik. Han säger att han var lite busig och bråkade mycket 

under sin högstadietid. Det som Elmin tyckte var bra med IV var att de slutade tidigt och att 
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man fick praktisera och prova på vilket yrke man skulle utbilda sig till. Det Elmin nämner 

som mindre bra var att han hellre hade hoppat över ett extra år på IV, eftersom det kändes 

som ”ett år för ingenting”. Elmin tycker att han förändrades väldigt mycket under sin tid på 

IV. Han säger att han började sköta läxorna, vara förståndig och respektera människor. Av 

vuxna i skolan vill han bli behandlad rättvist och det tycker han att han blir förutom när de 

sätter för mycket press på honom. Elmin säger att stressa är det värsta han vet. 

 

Daniel tycker att det bästa med skolan är de praktiska ämnena och att det sämsta är skolmaten. 

Han trivs i skolan nu, men börjar bli trött. Under lågstadiet säger han att han inte trivdes alls. 

Han gick ettan till fyran i en specialskola, femman och sexan gick han i ”normalklass” som 

han själv kallar det. Under högstadiet gick han i en specialgrupp för personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Han läste NO-ämnena ihop med en annan klass och matematiken i en 

årskurs under. Han har även gått om ett år. Daniel kom till IV för att han inte hade godkänt i 

svenska och engelska. Det som Daniel tyckte var bäst med IV var sammanhållningen i 

gruppen och han kan inte komma på något som var mindre bra. Av vuxna i skolan vill Daniel 

bli behandlad med respekt och han tycker att även eleverna måste visa lärarna respekt.  

 

Karin tycker att det bästa med skolan är att man får läsa och lära sig saker, mindre bra är att 

skolan ibland kan vara lite oorganiserad. Hennes favoritämnen är biologi och kemi. Under 

lågstadiet trivdes Karin i skolan, men under högstadiet var hon borta mycket från skolan då 

hon blev sjuk. Hon upplevde sin klass under högstadiet som stökig och säger att hon inte 

trivdes där. Anledningen till att hon började på IV var att hon behövde ta det lugnt ett år och 

vila upp sig efter sin sjukdomstid. Hon trivdes jättebra på IV och tyckte att det passade henne 

perfekt. Karin visste redan innan hon började IV att hon ville gå det Naturvetenskapliga 

programmet, hon var godkänd och kom in på det, men valde IV för att få ett lugnare år. Det 

som Karin tycker är bra med IV är att det är anpassat efter varje individ. Karin tycker inte att 

hon förändrades något under sin tid på IV, men hon påpekar att tiden där har betytt väldigt 

mycket för henne och då framförallt personalen. Karin tycker att personalen på IV skiljer sig 

från den personal som hon möter på det Naturvetenskapliga programmet. Hon säger att på IV 

är personalen alltid glada och löser de problem som uppstår, sammanhållningen mellan elever 

och personal är också bättre och mer som en kompisrelation. Av vuxna i skolan vill Karin bli 

behandlad med respekt. Lärarna ska inte vara för mesiga, utan våga säga ifrån. Karin tycker 

att en lärare ska vara bestämd för det fungerar bäst på henne, men hon poängterar även att det 

är olika för olika personer. Hon tycker att lärarna ska kunna anpassa sig. 
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Mikael tycker i allmänhet att skolan är bra. Han tycker att han har gått länge i skolan och han 

är skoltrött. Han säger att det är skoltröttheten som gör att skolan är tråkig. Grundskoletiden 

beskriver Mikael som ”okej” förutom ett och annat pojkstreck. I nian blev Mikael skoltrött 

och anledningen till att han kom till IV var att han inte hade godkänt i kärnämnena. På IV 

trivdes Mikael väldigt bra eftersom man inte behövde göra samma slags saker hela tiden, man 

fick till exempel göra olika aktiviteter. Mikael tyckte att lärarna var bra på så sätt att de inte 

gnällde utan lät en jobba i sitt eget tempo. Nu trivs Mikael bra i skolan eftersom han slipper 

sitta i skolbänken hela tiden. Han är i skolan en dag i veckan och så jobbar han fyra dagar i 

veckan. Mikael vill att vuxna i skolan ska behandla eleverna som elever. De ska vara 

vardagliga och inte vresiga. 

 

Ungdomarna som har valt andra vägar (grupp 2) 

Ungdomarna i grupp 2 har olika åsikter om skolan. Sara och Björn säger att man måste gå i 

skolan för att lära sig någonting och få en utbildning. Vidare tycker Sara att det kan vara 

jobbigt att behöva gå upp tidigt på morgonen, att ha mycket läxor och att träffa mycket folk i 

skolan. Hon beskriver sin grundskoletid som stökig och säger att hon aldrig har trivts i skolan. 

Lärarna har inte stöttat henne, hon nämner att hon har blivit mobbad av både lärare och 

elever. Hon tycker att vuxna i skolan ska behandla eleverna med respekt. Det enda som var 

bra i skolan under hennes grundskoletid var enligt henne själv de bra kompisar som hon hade. 

Sara kom till IV för att hon hade för lite poäng för att komma in på ett nationellt program. 

Hon visste inte vad hon ville och beskriver sig själv som ”på allmänt dåligt humör”. Sara 

säger att det var först när hon kom till IV som hon började trivas i skolan. Där upplevde hon 

att lärarna brydde sig om henne och tiden där har betytt mycket för henne. Hon berättar bland 

annat om ett studiebesök som klassen gjorde på Tidaholmsanstalten. Hon säger:  

 

 

”Man var inte så kaxig när man kom in där kan jag säga. Dom satt väl inne för kidnappning och 

mordförsök och rån och allt möjligt sånt (---) Man blir lite större i sig själv om man säger 

så…för att komma bort från och träffa andra som kanske inte heller mår så bra och se hur dom 

har det och hur dom hanterar livet.”  

 

Sara upplevde att hon förändrades mycket under sin tid på IV, hon säger att hon mognade, 

blev gladare och mer öppen. Hon påpekar dock att en nackdel med IV kan vara att det kan bli 
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som en skyddad värld där personalen alltid såg om eleverna mådde dåligt och hon upplevde 

att när hon slutade på IV var det svårt att veta vad hon skulle göra.  

 

Även Martin säger att hela hans grundskoletid var stökig. Han bråkade mycket och fick byta 

skola. Han tycker att det finns för lite resurser i skolan, den klarar inte av att tillgodose 

elevernas olika behov. Han säger: 

 

”Idén är bra med skolan men sen så finns det för lite pengar i allting, det vi betalar skatt för det 

går inte riktigt till det man behöver… sen behöver ju individerna själva olika saker som inte alla 

kan hjälpa till med.”  

 

Martin tycker att vuxna i skolan ska behandla eleverna efter ordspråket ”som man vill bli 

behandlad själv, så ska man behandla andra”. Detta ordspråk nämns även av Johanna och 

Lina. Martin kom till IV för att han saknade betyg i kärnämnen och inte visste vad han ville. 

Han säger att han trivdes bra på IV för att de fick hitta på roliga saker, men han tycker inte att 

han förändrades så mycket under sin tid där. Han nämner att han mognade en aning och att 

vissa saker som de hittade på, till exempel besöket på Tidaholmsanstalten, gav honom en 

annan syn på livet.  

 

Björn säger att hans grundskoletid var bra. Han har trivts i skolan och tyckte även att tiden på 

IV var bra. Han kom dit för att han inte visste vad han ville. Björn tycker att de vuxna i skolan 

ska stötta eleverna och det tycker han att de har gjort under hans skoltid. Han tycker inte att 

han förändrades någonting under sin tid på IV.  

 

Johanna säger liksom Sara att hon aldrig har trivts i skolan, det har ”inte varit någonting 

roligt”. Hon säger att det var ”saker som hände när hon var mindre” som gjorde att hon inte 

trivdes, men då ämnet verkade känsligt frågade vi aldrig vidare vad det var för saker som 

hände. Johanna kom till IV för att hon hade IG i matematik och tiden där beskriver hon som 

bra och rolig. Hon började liksom Sara att trivas i skolan när hon kom till IV. Anledningen till 

detta var enligt henne själv att hon fick många nya vänner och att lärarna var bra och kunde 

bete sig som ungdomar. Det enda som hon nämner som mindre bra med IV är att det kunde 

vara bråkigt och oroligt ibland. Johanna upplevde att hennes personlighet förändrades under 

tiden på IV på det sättet att hon blev mer öppen och vågade prata mer.  
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Lina tycker att det är för svårt att komma in på vissa utbildningar, det borde inte krävas så 

höga betyg. Hon säger att hennes grundskoletid och då särskilt högstadiet var stökig. Hon 

skolkade mycket och fick gå i så kallad Obs-klass. Lina kom till IV för att hon saknade betyg 

och inte visste vad hon ville. Hon nämner att hon inte var i skolan så mycket under tiden på 

IV, men att hon nu efteråt uppskattar den tid hon var där då hon fick vara med om många 

roliga upplevelser. Vidare nämner hon att hon mognade en aning under tiden på IV. 

 

Samtliga ungdomar i grupp 2 upplever att personalen på IV skilde sig från den skolpersonal 

som de kommit i kontakt med tidigare. Personalen lyssnade på eleverna och de kände att de 

kunde vara med och påverka sin skolgång. Martin och Sara nämner dock att de inte tänkte på 

att de kunde påverka under tiden på IV, de orkade inte ta tag i det då, men har nu i efterhand 

den åsikten att de kunde påverka.  

 

Teorikoppling 

De två pedagogerna Freire (1987) och Madsen (2001) anser att bildning sker genom 

individens möte med andra. Dialogen, ordet, blir ett medel för individen att upptäcka sig själv 

och sina möjligheter. Hagström; Redemo; Bergman & Roos (1998) menar att tonåringens 

identitet utvecklas i nära relationer med viktiga vuxna samt i relation till den omgivande 

miljön. Författarna anser att det är betydelsefullt att som tonåring ingå i ett sammanhang där 

man känner tillhörighet och att detta kan kompensera en tidigare svagt utvecklad identitet. 

 

Många av ungdomarna, främst i grupp 1, nämner att det var en stökig högstadietid som gjorde 

att de kom till IV. I grupp 2 finns det flera som nämner att de aldrig har trivts i skolan. 

Övergången mellan olika stadier i skolan, och då särskilt från mellan- till högstadiet kan enligt 

Andersson (1986) vara kritiska perioder. Undervisningssituationen förändras från låg- och 

mellanstadiet till högstadiet på så sätt att eleverna får olika lärare i olika ämnen och måste 

röra sig mellan flera olika klassrum. Denna organisation är mindre lämpad för att knyta 

personliga kontakter med vuxna och en del elever kan uppleva inlärningssituationen 

ansträngande och kaotisk. Under högstadiet infaller även puberteten, som kan vara en 

omvälvande tid för många ungdomar. Enligt författaren kan skolan uppfattas som en trygg 

plats där sociala relationer kan byggas upp och utvecklas eller som en hotfull och otrygg miljö 

präglad av opersonliga relationer. 
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Kraven på utbildning i dagens samhälle ökar, som vi tidigare nämnt. De flesta barn och 

ungdomar i vårt land tillbringar större delen av sin vakna tid från sex års ålder upp till arton 

års ålder i skolan. Sett ur detta perspektiv spelar skolan en viktig roll i barns och ungdomars 

liv. Detta tas upp av Andersson (1986) som diskuterar skolan med utgångspunkt i den 

utvecklingsekologiska teorin. Han menar att skolan är en viktig del av mikrosystemet. I 

skolan får individen prova på olika aktiviteter, han/hon får olika roller och möts också av 

människor som har olika roller. Gunnarsson (1999) tar också sin utgångspunkt i 

utvecklingsekologin och menar att upplevelsen av skolan är unik för varje elev och att 

undervisningssituationen således blir olika för olika elever. Av central betydelse för elevens 

handlande och lärande i undervisningssituationen är bland annat hur eleven upplever att 

hon/han klarar sina uppgifter, hur eleven upplever att lärare och kamrater ser på henne/honom 

samt hur hon/han upplever sig själv i förhållande till kamraterna.  

 

Skolan är den institution som samhället kan använda sig av för att förmedla kunskap, normer 

och värderingar (Andersson, 1986 & Jönsson; Trondman; Arnman & Palme, 1993). Skolan 

som samhällsinstitution har följaktligen stor makt att påverka barn och ungdomar. Andersson 

(1986) tar upp denna diskussion utifrån den utvecklingsekologiska teorin då han skriver att de 

olika delarna av en individs mikrosystem både kan motverka och samverka med varandra. Ju 

mer kontakter det finns mellan olika närmiljöer och ju mer dessa miljöer strävar mot samma 

mål när det gäller individens utveckling, desto större betydelse får de för individen. Om dessa 

kontakter och gemensamma strävanden saknas riskerar de olika närmiljöerna att hamna i 

konflikt med varandra. Individen blir då mest påverkad av den/de närmiljöer som han/hon 

förstår innebörden av. Med skolan som exempel menar han att om skolans värld och de krav 

som ställs där verkar helt främmande för individen, får inte skolan någon innebörd för 

henne/honom. Skolans möjlighet att påverka denna person blir liten och det finns risk att 

hon/han väljer andra aktiviteter framför skolan. Jönsson m.fl. (1993) menar att skolan 

fungerar som en sorteringsmekanism och att dess organisation hjälper till att upprätthålla 

klassamhället. De sociala skillnader som finns i samhället återspeglas i skolan. Ju högre upp 

man kommer i skolans stadier, desto mer tydlig blir denna uppdelning och vid övergången till 

gymnasiet blir den väldigt tydlig. Ungdomarna från medelklassen söker sig ofta till teoretiska 

program medan de i arbetarklassen i högre grad väljer praktiska utbildningar. Vidare skriver 

författarna att utbildningssystemet till stora delar bygger på och förmedlar de normer och 

värderingar som finns i medelklassen. Härigenom har både ungdomar och föräldrar från dessa 

skikt lättare att ta till sig och identifiera sig med skolans innehåll än de som kommer från 
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arbetarklassen. Att vara förtrogen med skolsystemet och den kultur som råder där är av 

betydelse för hur ungdomen förhåller sig till skolan. Det är även av betydelse för 

skolframgång och det påverkar valet av studievägar. Till detta resonemang kan vi även koppla 

Willis (1977) tankar om att skolsystemet bygger på en framgångsideologi där den individuella 

prestationen och konkurrensen är en central del. Han menar att detta är samma ideologi som 

gäller i medelklassen, medan arbetarklassens ideologi istället handlar om solidaritet och om 

att individuell prestation sällan leder till framgång. Vidare anser han att den viktigaste 

skillnaden mellan medelklass och arbetarklass är motivationen till att prestera. Barn från 

medelklassen får lära sig att skjuta upp sina omedelbara behov och att ha en långsiktig 

planering av den individuella karriären medan barn från arbetarklassen vill ha omedelbar 

behovstillfredsställelse och planerar kortsiktigt. Berggren & Hermansson (1994) för en 

liknande diskussion. De menar att sociala skillnader i samhället tenderar att återskapas och att 

karakteristiska livsmönster i olika sociala miljöer återspeglas i skolan och på 

arbetsmarknaden.  

 

Sysselsättning, intressen och framtidsdrömmar 
 

Ungdomarna som har valt att studera vidare (grupp 1) 

Maria läser tredje året på Barn- och fritidsprogrammet. Hon gick ett år på IV men hade hela 

tiden som mål att komma in på ett program. Maria är intresserad av att spela fotboll och 

umgås med kompisar. I framtiden vill hon arbeta som förskolelärare och hon hoppas att hon 

har familj. Hon tror att skillnaden mellan henne och de som valde andra vägar efter IV var att 

de ”sket i skolan, inte hade något mål med sina studier och att de inte tog tag i skolan”. 

 

Elmin läser tredje året på Barn- och fritidsprogrammet. Han gick ett år på IV. Där fick han 

bland annat praktisera på ett ungdomscafé där han trivdes bra. Han jobbar extra där 

fortfarande. Anledningen till att han läste vidare var för att han var rädd för att han skulle 

ångra sig annars. Han säger: 

 

”Skulle man då hoppat av från IV så skulle man förr eller senare ångra sig. När man typ blir 

tjugo, tjugofem och så börjar man tänka att man inte gick i skolan och tog vara på den chansen.”  

 

Hans föräldrar var även en bidragande orsak eftersom de sa till honom att fortsätta på ett 

nationellt eller specialutformat program. Elmins intressen är att umgås med sin kompis, lyssna 
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på musik och styrketräna. Till hösten vill han börja läsa till fritidsledare på folkhögskola och i 

framtiden vill han arbeta med ungdomar både på fritidsgårdar och internationellt. 

 

Daniel läser tredje året på Elprogrammet. Han gick ett år på IV. Daniel visste redan ifrån 

sjuan att han ville gå Elprogrammet och hade det som mål under tiden på IV. Han är 

intresserad av datorer och spelar undervattensrugby, mycket av hans tid går även åt till att 

vara ordförande i husrådet som är en förening inom skolan. Till hösten funderar Daniel på att 

läsa på Komvux för att sedan kunna studera vidare inom elektronik. Han vill också åka ut och 

resa i Europa. Daniel hoppas att han ska få ett jobb inom elektronik i framtiden. 

 

Karin läser tredje året på Naturvetenskapliga programmet. Hon gick ett år på IV men hade 

hela tiden som mål att komma in på Naturvetenskapliga programmet. Hon har alltid tyckt om 

att studera. Hon säger: 

 

”Det var aldrig något alternativ att inte göra det, utan det var ju … eftersom valet stod från 

början mellan att gå IV eller natur… så IV var liksom bara ett steg på vägen där. Natur hade jag 

aldrig klarat av och då fick jag välja mellan att gå IV eller hoppa av skolan… ta ett sabbatsår 

eller nånting… och det var väldigt skönt att kunna ha någonting att göra, inte bara gå hemma.”  

 

På fritiden pluggar Karin mycket och tränar. Nästa år ska hon söka till läkarlinjen i Danmark, 

så mycket längre har hon inte planerat. Hon tror att skillnaden mellan henne och de som valde 

andra vägar efter IV var att hon hade lätt för skolan, visste vad hon ville arbeta med och var 

ambitiös. 

 

Mikael går tredje året på Byggprogrammet. Han gick två år på IV. Han kände sig tvungen att 

få en gymnasieutbildning eftersom det krävs för att komma ut i arbetslivet. Att det blev just 

Byggprogrammet var för att det krävdes minst poäng för att komma in, men han trivs bra med 

detta val. På fritiden sysslar han med amerikansk rugby.  I framtiden hoppas han på ett som 

han själv uttrycker det ”vanligt Svensson – liv”. 

 

Ungdomarna som har valt andra vägar (grupp 2) 

Sara läser till undersköterska på Komvux. Hon hoppade av IV efter två år för att hon ville 

göra någonting annat, då hon inte upplevde att hon kom någonstans genom att fortsätta på IV. 

När hon hoppat av praktiserade hon inom äldrevården där hon trivdes bra. Efter att ha varit 
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deprimerad en tid så bestämde hon sig för att börja studera på Komvux. Hon arbetar även som 

ledsagare, vilket tar upp mycket av hennes tid. På sin fritid så tycker hon om att träna. Till 

sommaren får hon sin undersköterskeexamen och då vill hon börja arbeta på sjukhus eller 

inom äldrevården och i framtiden vill hon utbilda sig till massör och bo på landet. 

Anledningen till att Sara valde att inte fortsätta studera på något av gymnasieskolans 

nationella program var enligt henne själv att hon inte orkade gå tre år till i skolan, att hon inte 

ville vara äldre än sina klasskamrater samt att en studentexamen inte kändes så viktig då. Hon 

tror att för att genomföra ett nationellt program så skulle hon behövt börja studera på ett 

sådant direkt efter högstadiet, men då tvivlar hon på att hon skulle ha mått så bra som hon gör 

idag. 

 

Martin praktiserar på en sågbladsfabrik, där han fått plats genom kommunens 

arbetsmarknadsenhet (AME) som han hamnade på efter tre år på IV. Han upplever att det är 

svårt att få en fast anställning och detta gör honom frustrerad. Martin säger att han inte har 

några speciella intressen, men tycker om att spela TV-spel och titta på film. I framtiden vill 

han ha ett arbete, kanske inom barn- och ungdomsomsorgen och hoppas också att han får 

egna barn. Han kan tänka sig att börja studera igen, men trivs bättre med att göra praktiska 

saker. Han säger: 

 

”Ja jobb vill jag gärna ha, men det ska ju stå på papper vad du kan, du ska inte kunna visa vad 

du kan i dagens läge. Men i alla fall fast anställning så är det väl bra så man klarar sig. Sen kan 

man ju börja läsa efteråt eller om företaget som man är på till exempel vill att man ska läsa, då 

gör man ju det utan problem då.”  

 

Anledningen till att Martin valde att inte fortsätta studera på ett nationellt program var enligt 

honom själv att han var skoltrött och har lättare för att göra saker praktiskt än att sitta i 

skolbänken. För att kunna komma vidare till ett nationellt program så tror han att han skulle 

behövt gå in för skolan mer redan under grundskoletiden. Han tycker även att det finns för lite 

resurser i skolan, det behövs fler lärare. Martin tror att de som valde att gå ett nationellt 

program efter IV ville fortsätta läsa och att de hade det som mål redan när de gick på IV. 

Björn arbetar som billackerare. Han hade praktiserat i ett år på stället innan han blev anställd 

och har nu varit anställd i ett års tid. Det var slumpen som gjorde att han fick jobbet, han har 

alltid varit intresserad av bilar, men hade inte tänkt söka det. Björn gick ett år på IV och 

hoppade sedan av. Enligt honom själv visste han inte vad ville och hade inte tillräckligt bra 
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betyg för att gå vidare till ett nationellt program. På fritiden mekar han med sina tre bilar. I 

framtiden tror han att han kommer att fortsätta arbeta som billackerare. 

 

Johanna är arbetslös och försöker söka arbete. Hon säger att det är svårt, de flesta arbeten 

kräver utbildning. Socialkontoret hjälper henne att söka arbete och hon har nyligen blivit 

beviljad socialbidrag. Hon är intresserad av sång och musik, att teckna samt skriva uppsatser 

och dikter och hoppas att hon ska kunna få ett arbete som passar hennes intressen. Johanna 

gick på IV i två år och hoppade sedan av. Anledningen till att hon valde att inte läsa vidare på 

ett nationellt program var enligt henne själv att hon inte klarade av matten. Om hon hade 

klarat av den, så hade hon velat gå ett år till på IV och ibland kan hon ångra att hon hoppade 

av. Hon tror att de som valt att läsa vidare är starkare än henne för att hon hoppade av.  

 

Lina är arbetslös. Hon har varit mammaledig, men nu har hennes son börjat hos dagmamma 

och hon ska börja på en datakurs. Hon ska även besöka en arbetspsykolog på 

Arbetsförmedlingen för att försöka komma fram till vad hon vill arbeta med. Hon säger att 

hon inte har några intressen, men hon tycker om att träna. Lina gick på IV i drygt ett år, 

hoppade sedan av och hamnade på arbetsmarknadsenheten (AME). Hon vill fortsätta studera 

och har planer på att bli massör och öppna eget. I framtiden hoppas hon att hon kommer ha ett 

jobb. Hon säger: 

 

”Förhoppningsvis så har jag ett jobb då och ett bra jobb så att jag kan se ner på alla som har sett 

ner på mig liksom och slippa gå på ’soc’ och ha en bra framtid för min son.”    

 

Anledningen till att Lina valde att inte studera vidare på ett nationellt program var enligt 

henne själv att personal på IV rekommenderade henne att gå med i arbetsmarknadsenheten 

(AME). Hon säger att hon ångrar sig lite idag, då det blev problem med pengar och hon fick 

leva på socialbidrag. Om hon fått välja idag så skulle hon ha gått kvar i skolan och börjat på 

ett nationellt program. Hon ångrar också att hon inte tog tag i skolan redan i högstadiet. 

Samtidigt tror hon inte att hon skulle ha orkat det då och inte heller under tiden på IV. Lina 

tror att skillnaden mellan henne och de som valde att studera vidare är att de orkade med 

studierna. Linas liv förändrades mycket när hon fick sin son, hon säger att hon mognat mycket 

och att hon idag måste tänka på sin son och inte bara på sig själv. Vidare säger hon att hon 

inte vet var hon skulle ha befunnit sig idag om hon inte fått sin son. Idag upplever hon att det 
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skulle passa henne bättre att studera än det gjorde när hon gick på IV, men hon tycker att det 

känns bittert att hon måste ta studielån.  

 

Teorikoppling 

För flertalet av ungdomarna i grupp 1 var målet med året på IV att läsa upp sina betyg för att 

komma in på ett nationellt program medan flertalet i grupp 2 nämner att anledningen till att de 

inte studerade vidare efter tiden på IV var att de inte hade tillräckligt bra betyg. Uppskattning 

i skolan är enligt Andersson (1986) kopplat till prestation. Detta innebär att många elever 

aldrig känner sig uppskattade av lärarna då deras betyg inte är tillräckligt bra. Om skolan 

enbart uppskattar prestationer i traditionella skolämnen (exempelvis matematik och svenska) 

får det till följd att de elever som inte klarar av dessa ämnen inte får möjlighet att känna sig 

kompetenta. Han hävdar vidare att betygen kan fungera som en utslagningsmekanism och att 

endast de elever som passar in i vissa bestämda mallar får samhällets godkännande. Jönsson 

m.fl. (1993) skriver att framgång i skolan mäts i betyg och har stor betydelse vid övergången 

till gymnasiet där antagningen bygger på slutbetygen från grundskolan. De elever som har 

högst betyg har störst valfrihet. Det är inte alltid som ungdomarna själva delar skolans 

bedömning av dem. Enligt författarna accepterar ungdomar från arbetarklassen oftare lärarnas 

uppfattning om dem än ungdomar från medelklassen. De som har låga betyg i arbetarklassen 

är i mindre utsträckning missnöjda med dessa. Vidare menar författarna att uppfattningen om 

olika skolämnen kan tolkas som ett tecken på hur väl man internaliserat de etablerade 

samhällets värderingar om vad som är bra och riktig kunskap. ”Att ha en positiv inställning 

till de skolämnen som förmedlar basfärdigheter som att läsa, skriva och räkna innebär att man 

lättare lär sig grunderna för inhämtandet av andra kunskaper som är nödvändiga för att kunna 

gå vidare i utbildningssystemet” (Jönsson m.fl., s. 43). Även Skolverkets rapport (2001:202) 

visar att det finns ett samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevernas 

skolresultat. Elever med högutbildade föräldrar presterar generellt sett bättre i skolan än 

elever med lågutbildade föräldrar. Föräldrars förväntningar på sina barns prestationer i skolan 

har också betydelse för deras studieresultat.  

 

Jönsson m.fl. (1993) skriver: ”De materiella och kulturella livsvillkoren som en ung människa 

växer upp under sätter sin prägel på hur möjligheter och begränsningar i den egna situationen 

tolkas och på vilka handlingsstrategier man tillämpar” (Jönsson m.fl., 1993, s. 172). 

Författarna menar således att det är levnadsvillkoren som styr vilka val man gör. Ahrne 

(2000) menar att arbetarklassen utgörs av de positioner som inte bygger på ägande eller 
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befogenheter att fatta beslut om produktion eller andras arbete samt lägre tjänstemän. 

Medelklassen avser högre tjänstemän. Utifrån denna kategorisering kan man säga att samtliga 

av våra informanter är arbetarklass. Berggren och Hermansson (1994) menar att ungdomars 

utbildningsförhoppningar i högre grad är beroende av deras sociala bakgrund än av deras 

betygsdokumenterade förmågor. Författarna menar att studier har visat hur val av utbildning 

och arbete styrs av de levnadsvillkor människor lever under. När elever i skolan misslyckas 

skylls detta oftast på individen själv. Detta påverkar den självbild som många ungdomar från 

arbetarmiljöer bär med sig utanför skoltid. Detta gör att ungdomar från arbetarfamiljer lätt 

betraktar sig själva som orsaken till att de inte lyckas. De orsaker som brukar nämnas är 

familjebakgrund, språksvårigheter, kamrater. Författarna tycker att dessa inte går att bortse 

ifrån men att det även är intressant att se hur skolan fungerar och påverkar. Vidare menar de 

att redan i skolan så börjar en sortering mellan barn från arbetarhem och medelklasshem när 

det gäller utbildning. För arbetarklassungdomar vågas det inte planeras för långt även om 

betygen är höga. Även i gymnasiet så är det de som väljer teoretiska ämnen som ofta får en 

mer gynnsam utveckling och dessa är oftast medelklassungdomarna. Olika ämnesval påverkar 

förväntningarna som föräldrar och lärare har på en. Elever delas upp i olika grupper beroende 

på vilka val de gör. Ahrne (2000) för ett liknande resonemang. Han menar att 

klasstillhörigheten formar framtidsutsikter och livsperspektiv. Medelklassen har ett 

karriärperspektiv som ger hopp om att man ska få det bättre och bättre. Varje fas i livet är en 

form av investering. Arbetarklassen har ett så kallat utslitningsperspektiv där 

framtidsmöjligheterna är begränsade och mer beroende av att alla ska få det bra än av 

individuell karriär. Författaren menar att människors klasstillhörighet och klasserfarenheter 

inte bara beror på yrke utan även på familjesituation, utbildning och uppväxtmiljö. Människor 

med samma klasstillhörighet har haft likartade erfarenheter under sin uppväxt, skolan, på 

första jobbet och dessa erfarenheter ger sannolikt grund till likartad syn på världen och 

samhället, men han poängterar även att det självklart finns skillnader inom samma klass. 

Jönsson m.fl. (1993) menar att trots att det idag finns formellt lika möjligheter för alla när det 

gäller utbildning tack vare det ökade antalet utbildningsplatser samt möjligheten till att ta 

studielån, har den sociala reproduktionen inte förändrats. Det är fortfarande ungdomarna från 

medelklassen som klarar sig bäst i skolan och det är även de som tar upp platserna på 

högskolor och universitet. Ungdomar från arbetarklassen väljer andra utbildningar eller vägar. 

De olika utbildningarna leder till skilda positioner i samhället. Författarna menar att samma 

mönster gäller fritidsintressen och kultur och att ungdomar väljer olika fritids- och 

kulturaktiviteter utifrån sin klasstillhörighet.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Vårt syfte med denna C-uppsats var att belysa och analysera den process ungdomar går 

igenom när de väljer att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram eller andra vägar efter IV. 

Vi är medvetna om svårigheten att dra generella slutsatser i vår undersökning, då vi endast har 

intervjuat tio ungdomar som studerat på samma skola. Dock anser vi ändå kunna dra vissa 

slutsatser utifrån de tolkningar vi gjort av vårt empiriska material kopplat till våra teoretiska 

utgångspunkter. Vilka slutsatser kan vi då dra utifrån vårt resultat när det gäller våra 

frågeställningar? Vi har belyst och analyserat ett flertal bakomliggande faktorer som kan 

påverka ungdomar i deras val att fortsätta på ett nationellt eller specialutformat program eller 

att välja andra vägar efter tiden på IV. De berättelser som vi fick ta del av i våra intervjuer 

handlade om familj, kompisar och andra betydelsefulla personer, skolan och IV samt 

sysselsättning, intressen och framtidsdrömmar. Vi valde därför att skriva vårt resultat utifrån 

dessa fem teman. Vid vår vidare bearbetning av materialet blev vi överraskade av hur mycket 

i ungdomarnas berättelser som handlade om socialisation, relationer mellan människor och 

klasstillhörighet. Dessa tre begrepp har vi sett som genomgående faktorer i de fem olika 

teman som vi presenterade resultatet utifrån och vi ser dem därför som bakomliggande 

faktorer som kan påverka ungdomars val. Vi fann både skillnader och likheter mellan de 

ungdomar som valt att studera vidare och de som valt andra vägar efter IV och dessa tas upp 

både i resultatdelen och i den följande diskussionen. För att strukturera upp vår avslutande 

diskussion och underlätta för läsaren har vi valt att bygga även denna kring våra fem teman. 

På detta sätt kan vi knyta ihop vår empiri med de teorietiska utgångspunkterna.  Vi börjar 

varje avsnitt med citat från våra intervjuer som vi anser illustrera vår diskussion. 

 

Familj 

 

”Hemma hos mig så är det min mamma och så är det… hon bor ihop med en, det är inte min 

pappa och de har tre barn ihop och så är det jag. Hos min pappa är det tre syskon till.”  

 

Vi kan se en tydlig skillnad i ungdomarnas familjesituation. I grupp 1 lever flertalet av 

ungdomarnas föräldrar ihop medan motsatsen gäller i grupp 2 där endast Saras föräldrar lever 

ihop. Därför frågar vi oss om socialisationen kan påverkas av att familjer splittras och i så fall 

på vilket sätt? Vidare funderar vi på om detta kan ha haft någon påverkan på ungdomarnas 

vägval efter tiden på IV? Sett utifrån våra teoretiska utgångspunkter symbolisk interaktionism 

och utvecklingsekologisk teori är det i familjen som barnet utvecklar sin grundläggande 
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förmåga till samspel med andra människor genom samspelet med föräldrarna. Familjen är 

under uppväxten den främsta delen av barnets mikrosystem. I teorikopplingen som vi gjort 

under temat familj i resultatdelen talar vi om att föräldrar förmedlar sina normer och 

värderingar samt lär sitt barn olika sociala roller i socialisationen. Vidare menar vi att 

föräldrars påverkan på sina barn är stor, då familjen är den första grupp som barnet 

socialiseras in i, samt att även syskon kan ha stor betydelse. Om familjen splittras riskerar 

barnet att hamna i en konfliktsituation där hon/han kan tvingas att välja sida i föräldrarnas 

eventuella konflikt. Det kan även hända att den ena föräldern försvinner ur barnets liv om 

hon/han till exempel flyttar. Då familjesystemet, som vi talat om ovan, är individens 

viktigaste mikrosystem under uppväxten och det är i samspelet med föräldrarna som barnet lär 

sig samspel med människor ser vi de som en självklarhet att en splittring av detta system kan 

påverka barnets socialisation. Relationen till båda föräldrarna kan störas av splittringen och ett 

barn som växer upp och socialiseras i en splittrad familj riskerar således att känna sig sviket 

av sina föräldrar och utvecklar känslor av otrygghet och ensamhet. Vi menar dock inte att 

detta är någon regel, självklart kan barn från splittrade familjer utvecklas till trygga 

människor. Däremot verkar familjesituationen spela en roll för de ungdomar vi har intervjuat. 

Det är tydligt i deras berättelser att familjen är viktig som ett stöd i livet. Flera ungdomar i 

grupp 1 nämner att familjen har varit pådrivande när det gällde att fortsätta studera. Vi kan se 

att ungdomarna i grupp 2 till viss del verkar ha saknat stöd i familjen när det gäller studier, 

kanske har inte utbildning setts som något viktig. Familjens eventuella brister i intresset för 

utbildning kan möjligtvis förklaras av att samtliga ungdomar som vi har intervjuat tillhör 

arbetarklassen (utifrån Ahrnes [2000] definition av begreppet arbetarklass). Enligt författaren 

värderas utbildning inte lika högt i arbetarklassen som i medelklassen. Ungdomar från 

arbetarklassen socialiseras istället in i att arbete är något hederligt, det som är värde och det 

man kan vara stolt över.  

 

Kompisar och betydelsefulla personer 

 

” Han har nog funnits här som ett stöd väldigt väldigt mycket… när inte familjen har kunnat 

göra så mycket kanske. Både som pojkvän och som vän. ” 

 

Vi har valt att sammanställa kompisar och betydelsefulla personer i denna diskussion då vi 

kan se att de på likartat sätt kan påverka ungdomen i de val hon/han gör. Samtliga av 

ungdomarna säger att de har kompisar och de betonar att kompisar är viktiga bland annat 
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genom att de kan stötta en när man har problem. Andra betydelsefulla personer kan även de 

fungera som ett stöd för ungdomarna. I teorikopplingen gällande dessa teman har vi visat att 

kompisar är extra viktiga under tonåren och att de tillsammans med andra betydelsefulla 

personer kan vara ett komplement till föräldrarna. Under dessa år är jakten på den egna 

identiteten stor och därför söker sig ungdomarna utanför familjen som en del i 

socialisationsprocessen. Vi kan tolka det som att ungdomarna vill bli accepterade och ingå i 

ett sammanhang utanför familjen, kompisarna fungerar som en språngbräda ut i vuxenlivet.  

Kompisgruppen som mikrosystem kan även påverka ungdomar negativt genom att överföra 

normer och värderingar som avviker ifrån de som gäller i övriga mikrosystem exempelvis 

familjen och skolan. Flera ungdomar nämner att det är viktigt med riktiga vänner och inte 

ytliga kompisar. Vi tolkar det som att det skapar en osäkerhet att ha ytliga kompisar och att 

dessa inte ger näring till identitetsbyggandet under tonåren. Vi vet inte vilken påverkan 

kompisar har haft på de ungdomar vi intervjuat eller vilka normer och värderingar som gäller i 

deras kompisgrupper eftersom vi inte har frågat dem om detta. Därför kan vi inte heller dra 

några slutsatser. Men vi spekulerar dock i att ungdomarnas kompisar har ungefär samma syn 

på livet som de eftersom man delvis söker sig till likasinnade. Det hade varit intressant att 

veta mer om ungdomarnas kompisrelationer då det hade kunnat ge oss en djupare inblick i 

kompisars betydelse för deras val av studier och andra vägar, vi kan därför se detta som en 

brist i vår undersökning. 

 

Skolan och tiden på IV 

 

”Ja ända sen jag började ettan på lågstadiet så har jag inte direkt gillat skolan, det har inte direkt 

varit någonting för mig. Men IV det var något helt annorlunda. Det var ju projektet och det var 

ju någonting helt annat, det var massor av grejer man kunde göra istället för att sitta med en bok 

och läsa ur.”  

 

Skolan är en del av ungdomars mikrosystem och fungerar liksom familjen, kompisarna och 

andra betydelsefulla personer som en förmedlare av normer och värderingar i socialisationen. 

Skolan är även den institution som samhället kan använda sig av för att vidarebefordra de 

kunskaper som värderas högst i samhället, och i denna roll blir skolan en del av skolans 

exosystem. Här kan vi se att problem kan uppstå, då vi genom att beskriva olika författares 

tankar i vår teorikoppling under temat skolan visat att skolkulturen bygger på de normer och 

värderingar som finns i medelklassen. Arbetarklassens ungdomar riskerar härigenom att 
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hamna i underläge i skolans värld, då både ungdomar och föräldrar från medelklassen har 

lättare att ta till sig och identifiera sig med skolans innehåll än de som kommer ifrån 

arbetarklassen. Individen påverkas ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv mest av den/de 

närmiljöer som hon/han förstår innebörden av och om skolans värld verkar främmande för 

arbetarklassungdomar så är risken stor att de väljer andra vägar. Vi har dessutom visat att 

skolans roll i ungdomars socialisation är stor, då de spenderar stor del av sin vakna tid där. Så, 

vad kan konsekvenserna av skolans uppbyggnad bli för de ungdomar som vi intervjuat, då 

samtliga tillhör arbetarklassen? Kan klasstillhörigheterna påverkat deras val att studera vidare 

på ett nationellt program eller välja andra vägar efter IV? Vi kan i intervjuerna se att flertalet 

av ungdomarna inte har trivts i skolan. För en del av dem, särskilt de som valt andra vägar 

efter IV, verkar skolan vara en plats där de känt sig missförstådda och där den utbildning de 

fått inte upplevts som meningsfull. I dagens samhälle har dessa ungdomar mycket svårt att få 

arbete då de saknar utbildning och de riskerar att känna sig misslyckade och hamna ”utanför” 

i samhällssystemet. Vi anser att detta är mycket oroväckande och att det finns ett flertal fel i 

samhällets rådande tankesätt. Istället för att ge dessa ungdomar känslan av misslyckande 

borde skolan och samhället ge dem möjlighet att utveckla de förmågor som de har. De 

kunskaper som skolan idag strävar att förmedla till ungdomar är kanske inte de enda 

nödvändiga? De ungdomar som hamnar på IV har ofta inte godkänt i de så kallade 

kärnämnena svenska, engelska och matematik, men vem är det som säger att det är dessa 

ämnen som behövs för att klara sig i livet? I mötet med våra intervjupersoner har vi sett att 

dessa ungdomar bär på en känsla av att inte passa in och av att ha misslyckats i skolan. De 

verkar vidare skylla sitt misslyckande på sig själva och inte på skolans uppbyggnad. Både de 

som har studerat vidare och de som har valt andra vägar efter tiden på IV verkar tvärtom se 

skolan som någonting som inte går att förändra, någonting som bara finns där. Många är 

tacksamma för de möjligheter som utbildning kan ge, men det finns samtidigt en känsla av att 

denna möjlighet finns för andra, inte för dem. Det faktum att samhället och skolan har skapat 

ett program som IV ser vi som ett tecken på det rådande tankesättet och intentionen att alla 

ungdomar ska kunna uppnå samma mål. Att IV idag är det tredje största gymnasieprogrammet 

i och med att 15 % av alla förstaårselever började där år 2002 (Larsson, 2002) samt att endast 

en sjättedel av de som läser på IV går vidare till och slutför ett nationellt program (Skolverket, 

2001:21) måste ses som ett misslyckande utifrån målet att ge alla ungdomar en 

gymnasieutbildning. Vi ser dock inte detta som en överraskning med vetskap om de problem 

som vi diskuterat ovan. 
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Då samtliga ungdomar som vi intervjuat nämner att de har trivts på IV, trots att de kanske inte 

trivts i skolan under sin grundskoletid, frågar vi oss om det kan ha funnits någon skillnad 

mellan skolsituationen på IV och den tidigare skolsituationen? Kan denna eventuella skillnad 

ha haft någon betydelse för ungdomarnas val att studera vidare eller välja andra vägar efter 

tiden på IV? När vi studerat ungdomarnas berättelser har vi sett att det verkar som att 

skillnaden mellan IV och deras tidigare skolgång ligger på en relationell nivå. Relationerna 

mellan ungdomen och skolpersonalen bildar liksom familjen och kompisgruppen ett 

mikrosystem i hennes/hans livsvärld. Under grundskoletiden har många av ungdomarna som 

vi intervjuat inte känt sig stöttade av personalen i skolan, men på IV har de kunnat skapa goda 

relationer till personalen. De har även känt att de kunnat påverka sin skolsituation, då de fått 

utforma sin egen skolgång i högre grad än tidigare. Vi anser att relationer mellan ungdomar 

och skolpersonal har betydelse för ungdomars trivsel i skolan. Vidare anser vi att individens 

utvecklingsmöjligheter kan bli goda om hon/han vistas i en trygg social miljö där 

grundläggande sociala behov som trygghet, uppskattning, meningsfullhet och självständighet 

tillfredsställs. Här tar vi stöd av Anderssons (1986) tankar som han utvecklat genom att 

studera skolan ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Han menar att ungdomars upplevelse 

av sin skolmiljö beror dels på hur denna är utformad fysiskt och socialt och dels på 

ungdomens egna sociala förutsättningar samt hennes/hans tidigare erfarenheter av skolmiljön. 

Han anser vidare att behovet av vuxna att vända sig till är stort under högstadietiden, men att 

den förändring av skolsituationen som då sker (med ämneslärare och olika klassrum) leder till 

att det blir svårare att skapa ömsesidiga relationer mellan elever och personal. Denna 

skolsituation gäller även under gymnasiet. Vi kan se under högstadiet som det gick snett för i 

skolan för många av ungdomarna och att det var detta som var orsaken till att de kom till IV. 

Vi kan misstänka att en del av det som brast under högstadiet var relationen mellan 

ungdomarna och skolpersonalen.  

 

Undervisningens upplägg på IV skiljer sig från den traditionella gymnasieskolans. Syftet är att 

skapa och arbeta efter individuella studieplaner för varje elev med utgångspunkt i hennes/hans 

behov. Härigenom anser vi att skolan kan göras meningsfull för eleven, hon/han får mer frihet 

men även mer ansvar för skolsituationen. Vi anser att detta kan skapa en känsla av att någon 

bryr sig om en och att det man är duktig på är av värde. De kunskaper som förmedlas på IV i 

Lidköping verkar inte vara av samma art som i gymnasieskolan i övrigt. Istället för att lägga 

tonvikten på teoretiska ämnen satsar programmet på livskunskap och hälsa för ungdomarna. 

Vi ser detta som något mycket positivt, då vi tror att genom att ungdomarna får möjlighet att 
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utveckla sig själva och skapa relationer till andra människor kan lusten att lära öka och 

självkänslan förstärkas. Vi anser att dessa möjligheter till viss del saknas i den traditionella 

skolsituationen. Detta är en viktig diskussion som borde föras inom skolvärlden, men då den 

inte berör frågeställningen i vår uppsats får vi lämna den till vidare forskning.  

 

När det gäller om den annorlunda skolsituationen på IV har haft betydelse för ungdomarnas 

val att studera vidare eller välja andra vägar efter IV så kan vi inte se detta. Dock kan vi se att 

tiden på IV har haft stor betydelse för vissa av ungdomarnas självkänsla och välbefinnande. 

Vi anser att skolan likt kompisar och betydelsefulla personer kan fungera som ett komplement 

till familjen i socialisationen. Men om relationerna mellan ungdomar och skolpersonal brister 

så riskerar skolans roll i detta avseende att minskas. Vi misstänker att om ungdomarna hade 

fått möjlighet att skapa goda relationer till skolpersonalen under sin grundskoletid och 

därigenom kunnat uppleva skolan som något meningsfullt, så hade de kanske inte hamnat på 

IV. Därmed hade de kanske utvecklat ett bättre självförtroende i skolsituationen och inte den 

känsla av hopplöshet som vi upplever att de kan känna idag. Denna känsla förmedlas främst 

av ungdomarna som valt andra vägar efter IV.   

 

Sysselsättning, intressen och framtidsdrömmar 

 

”Ja när man var liten ville man väl bli brandman och så blev man pyroman istället.” 

 

”Jag kommer ju plugga nu och jag ska satsa 100 %. Jag ser fram emot det och jag tycker det är 

så himla kul.” 

 

Vi kommer i följande avsnitt ta upp två faktorer som vi anser kan ha haft påverkan på den 

framtidssyn som de ungdomar vi intervjuat har. Dessa är ungdomarnas levnadsvillkor utifrån 

klasstillhörighet samt skolans betygssystem. Dessa faktorer befinner sig utifrån den 

utvecklingsekologiska teorin i ungdomarnas exo- och makrosystem, där bland annat de 

förutsättningar och möjligheter som samhället ger ungdomar och där de övergripande 

normerna och värderingarna i samhället finns. I teorikopplingen under detta tema i 

resultatdelen har vi visat hur ungdomars levnadsvillkor utifrån klasstillhörighet kan påverka 

hur de ser på sin framtid och styra de val de gör. Människor i olika samhällsklasser har olika 

syn på framgång och prestation. Arbetarklassungdomar socialiseras in i att tänka mer på andra 

än på sig själva, medan medelklassungdomar i högre grad utgår ifrån sig själva och sin egen 
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prestation. De ungdomar vi har intervjuat ser det inte som en självklarhet att de ska lyckas i 

livet. Deras framtidsdrömmar är inte särskilt spektakulära, de flesta drömmer om ett arbete 

och en familj. De verkar inte heller planerat sina liv så långt fram utan tar livet som det 

kommer. Flertalet av ungdomarna har föräldrar med yrken som skulle kunna kallas 

traditionella arbetarklassen yrken, exempelvis industriarbetare och städerska, och vi kan se att 

detta i hög grad påverkar ungdomars vägval och framtidsdrömmar. De yrken som de har eller 

vill studera till är även de arbetarklassyrken, exempelvis undersköterska och billackerare. Det 

är endast Karin som avviker från denna bild, hon vill bli läkare. Vi ser även en annan 

koppling mellan föräldrarnas sysselsättning och ungdomarnas val. De som har valt att studera 

vidare på ett nationellt program efter IV har alla arbetande föräldrar. När det gäller de som 

valt andra vägar efter IV så har flertalet föräldrar som saknar arbete eller är sjukskrivna. Vi 

tolkar detta som att föräldrarna överför sin syn på arbete och utbildning till sina barn som tar 

till sig detta, det blir som ett socialt arv. Denna tolkning bekräftas av teorin om att 

klasstillhörigheten styr synen på framtiden.  

 

Betygssystemet har haft betydelse för de ungdomar vi har intervjuat och de val de gjort eller 

tvingats göra när det gäller skolan både före och efter tiden på IV. I vårt försök till 

teorikoppling i resultatdelen, har vi talat om hur uppskattning i skolan kopplas till prestation 

genom betygsystemet. Genom att utnämna svenska, engelska och matematik till kärnämnen 

menar vi att skolan visar vilken typ av kunskap som värderas i samhället. Dessa tre ämnen är 

alla teoretiska och vi kan se tydliga tendenser som visar att många ungdomar inte klarar 

kraven i dessa ämnen, då IV blivit gymnasieskolan tredje största program (Larsson, 2002). Vi 

anser att redan när ungdomar hamnar på IV minskar deras chanser för framtiden, eftersom de 

stämplas som otillräckliga kunskapsmässigt. Ungdomarna riskerar att hamna i en känsla av 

hopplöshet, när de för att kunna studera vidare på gymnasiet måste läsa upp sina betyg i 

ämnen som de kanske har mycket svårt för och som de även kanske inte förstår innebörden 

av. Åter igen kan vi se att ungdomars framtid i skolan styrs av vilken kunskap som värderas i 

samhället, något som vi anser kan få ödesdigra konsekvenser för de ungdomar som inte når 

målen i kärnämnena men som kanske har stor kunskap inom andra områden exempelvis 

praktiska sådana. Vi efterlyser nya tankegångar i skolans värld, där teoretisk och praktisk 

kunskap inte värderas olika. Skolan bör skapa lika möjligheter till utveckling av olika 

färdigheter för alla ungdomar trots deras skilda förutsättningar.  
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7 Slutord 
I denna undersökning och även under vår praktik har vi kommit i kontakt med skolans värld. 

Vi anser att det är ett intressant arbetsområde för oss två som blivande socialpedagoger, då vi 

kan se att skolan kommer mer och mer i kontakt med social problematik. IV är ett exempel på 

detta och vi anser att de ungdomar vi intervjuat på ett sätt kan hamna i en dubbelt utsatt 

situation. Inte bara för att de inte går på ett nationellt program och på så sätt hamnar lite 

”utanför” i skolans värld, utan även för att de kan ha svårt att förstå skolans innebörd så som 

skolan är uppbyggd. Därför anser vi att vår undersökning har tillfört mycket kunskap till oss 

som blivande socialpedagoger. 

 

De slutsatser som vi kunnat dra av vår undersökning är att de faktorer som påverkar de val 

som ungdomar gör är deras socialisation i familjen, i kompisgruppen och i skolan. På dessa 

platser får ungdomarna möjlighet att samspela med och skapa relationer till andra människor. 

Hur detta samspel och dessa relationer ser ut har betydelse för deras vägval i livet. I 

socialisationen är klasstillhörigheten av stor betydelse, denna styr vilka normer och 

värderingar som förmedlas i familjen, kompisgruppen och i skolan. Samtidigt som 

socialisationen är viktig och påverkar individens handlande och vägval, är det även av 

betydelse hur hon/han definierar sin situation. Med definition av situationen menar vi på 

vilket sätt ungdomen upplever sin verklighet. Eftersom vi definierar situationer på olika sätt 

så gör vi också olika val i våra liv och dessa val får även olika konsekvenser. Vi har intervjuat 

tio ungdomar och därför finns det tio olika definitioner av situationen och tio olika val. Vi kan 

i vår undersökning framförallt se att definitionen av situationen ser olika ut när det gäller 

skolan. Ungdomarna som har studerat vidare efter IV ser skolan som något betydelsefullt, och 

har haft ett nationellt program som mål medan ungdomarna som har valt andra vägar har 

saknat detta mål och haft svårt att förstå meningen med skolan så som den är uppbyggd.  
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Under uppsatsskrivandets gång har vi upptäckt många intressanta vägar att ge sig in på och vi 

har även funnit nya infallsvinklar när det gäller vårt undersökningsområde. Några av de 

områden som skulle vara intressanta för fortsatt forskning är: 

 

• Finns det skillnader mellan tjejer och killar i de val de gör? 

 

Vi har inte haft ett genusperspektiv i vår undersökning då vi var tvungna att begränsa oss. Vi 

har dock sett skillnader i de kvinnliga och manliga ungdomarnas berättelser som hade varit 

intressanta att undersöka vidare. 

 

• Hur kan skolan förändras för att passa alla och är detta överhuvudtaget möjligt? Hur kan 

IV förändras för att nå sitt mål – att alla ska gå vidare till och slutföra ett nationellt eller 

specialutformat program? 

 

Genom att skriva denna uppsats har vi upptäckt ett flertal problem i skolans organisation och 

uppbyggnad. Vad är det som gör att IV är det tredje största gymnasieprogrammet? Vilken 

kunskap är det egentligen som krävs i livet? Varför värderas skilda sorters kunskap olika? 

Detta är frågor som vi anser vara angelägna att ta upp i skolvärlden. Borde man kanske byta 

perspektiv och se skolsituationen på IV, som vi anser vara mer flexibel än i den övriga 

gymnasieskolan, som en förebild? 

 

• Hur stor möjlighet har människor att påverka sina egna liv? 

 

När vi fördjupat oss i vårt undersökningsområde med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter 

har vi ställt oss frågan hur mycket individen själv kan styra sitt liv egentligen? Vi lever i 

samspel med vår omgivning och påverkas av varandra hela tiden på olika sätt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Vill du berätta om dig själv? 

• Hur gammal är du? 

• Vad gör du? (Arbete, skola, annat?) 

• Hur bor du? Hur bodde du när du gick på IV? 

• Hur ser din familj ut? 

• Beskriv din relation till dina närmaste? Hur såg den ut under IV-tiden? Fick du hjälp 

hemifrån med skolarbetet (läxor, stöd)?  

• Vad jobbar dina föräldrar med? Vad har de för utbildning? 

• Beskriv någon person som är och har varit viktig för dig? Varför? 

• Hade du några kompisar när du gick på IV? Gick dom också på IV eller vad gjorde dom?  

• Hur ser dina kompisrelationer ut idag? 

• Har du några intressen? Vilka? 

• Om någon annan skulle beskriva dig, vad tror du att den skulle säga? Stämmer det överens 

med hur du skulle beskriva dig själv?   

• Beskriv ett tillfälle när du kände dig nöjd? Varför?  

• Känner du att du kan påverka ditt liv nu? Kände du att du kunde påverka ditt liv när du 

gick på IV?  

Vill du beskriva din skolsituation? 

• Vad tycker du om skolan i allmänhet? Vad är det bästa/sämsta? 

• Varför måste du gå i skolan?  

• Hur var din grundskoletid (årskurs 1-9)?  

• Trivdes du i skolan? Vad tyckte du om miljön?  

• Varför hamnade du på IV? Hur länge gick du där? 

• Hur upplevde du ditt år på IV? Vad var det bästa/sämsta? 
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• Vilket ämne tycker du bäst om? Vilket ämne tycker du sämst om? 

• Tycker du att du förändrades under ditt år på IV? Om ja:på vilket sätt? 

• Hur vill du bli behandlad av vuxna i skolan?  

 

Slutfrågor till elev som har fortsatt studera efter ett år på IV 

• Vad tror du påverkade dig att fortsätta studera efter ett år på IV? 

• Hur ser ditt liv ut om 10 år? 

 

Slutfrågor till elev som inte fortsatt studera efter ett år på IV 

• Vad tror du påverkade dig att inte fortsätta studera efter ett år på IV? 

• Vad kunde ha varit annorlunda? 

• Vad tror du att du skulle ha kunnat ändra på? 

• Hur ser ditt liv ut om 10 år? 
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Bilaga 2: Brev till informanter 
 
Hej! 
 
Tack för att Du ville vara med i vår undersökning!  
 
Vårt syfte med denna intervju är att ta reda på vad som kan påverka 
ungdomar att studera vidare eller välja andra vägar. 
 
Tänk på detta! 
 
• Ditt deltagande är frivilligt och Du får avbryta intervjun när du vill. 
• Du ska inte känna dig tvingad att säga något som Du inte vill säga. 
• Om det är något av det Du sagt som Du vill stryka så har Du rätt till 

det. Meddela oss. 
• Vi kommer inte att nämna några namn i uppsatsen och vi kommer 

att göra den information vi fått anonym. 
 
Om det är något Du undrar över eller vill säga så är det bara att ta 
kontakt med någon av oss! 
 
Lisa: Mail: ------- 
         Mobil: ----- 
 
Sofia: Mail: ----- 
          Mobil: ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla 
Institutionen för individ och samhälle 

Box 1236, 462 28 Vänersborg 
Tel: 0521-26 40 00, Fax: 0521-26 40 99 

www.htu.se 
 
 


