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FÖRORD 
Såja… Nu, kan jag sätta punkt i den här frågan som verkligen satt 
mina hjärnceller på prov åtskilliga gånger under resan. Ämnet är 
dock så intressant , att jag nästan har lite separationsångest… jag 
hade nog velat skriva mer. Det har varit så givande att lyssna till 
människor som kan se förnuftigt på livet. Inom filosofin har jag hittat 
många tänkvärda citat så jag vill tacka John Locke för hans 
uttalanden om att vi måste tänka själva och inte enbart låta oss bli 
styrda. Som f d elev på IV vill jag också säga att min kringeli-krok-
resa inom skolvärlden och systemet varit värd all möda och hårt slit.  
Ett stort tack till Maud Karlsson, Anders Knobblock, Thomas Nahlin 
och Gun Sundberg för alla era tänkvärda ord på vägen. Ni visar på 
en förståelse för unga vuxnas problematik i dagens samhälle. Tack! 
Den här uppsatsen hade naturligtvis inte heller blivit till om det inte 
varit för mammas och Olas skull. Om Ni visste vad jag behöver Er 
kritik. Mats Jakobsson och Tina Bäckström trodde på mig och mina 
ideér redan från start så ett stort TACK till Er oxå. Uno 
Svenningssons ”Andas genom mig” handlar om att man behöver 
inte alltid vara stark… man får finnas ändå – ord som gett mitt 
arbete en mening. 
 
Jenny Johansson, Piteå 050524 
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ABSTRACT 
This work of investigation was to report how four study counsellors 
see upon the facts regarding the amount of admission, the students 
social surroundings and local designs for the Individual program (IV) 
at upper secondary school. Through interviews with four professionals 
set to guide the students at four different schools in the rural districts 
of Boden, Luleå, Piteå and Skellefteå, this has become a paper that 
describes how they see these young adults today. Different handicaps 
and diagnosis, troubles at home, pregnancy and even drug abuse 
tend to make you wonder how they possibly can get through school at 
all. Regarding local development within the program there are no 
strings of what to do but for every district to deside for themselves and 
this has led to different “experiments” with  students not mentaly fit for 
school at all. The society and the school system has nothing to offer 
but a system when all they really need is TLC. 
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1 INLEDNING / BAKGRUND 
 
Det Individuella Programmet har länge vuxit i antalet sökande och antagna nationellt sett.1  

Studievägledare har vetskap om denna nationella statistik samt om den egna kommunens procentuella 

förhållande i dagsläget. De möter dagligen de elever som t e x är obehöriga att söka nationella 

program, de som hoppat av sitt förstahandsval, de som tackat nej till resterande platser på annat 

nationellt program och de som läser PRIV, programinriktat individuellt program m.m.. Dessa 

vägledare har även insikt i hur elever på IV mår psykiskt och tillsammans med pedagoger, psykologer, 

assistenter, mentorer, kuratorer, experter och kommunens många andra sociala resurser arbetar man 

för att eleverna ska finna en väg till en legitim skolgång. Men att arbeta som studievägledare för IV 

idag är både hårt och svårt inte minst med tanke på de behörighetskrav som kom 1998 där GODKÄNT 

i engelska, svenska och matematik krävs. 

   
Av Skolverkets statistik framgår som tidigare visats att andelen elever med 
ofullständiga betyg ökar. Även andelen som ej är behöriga till 
gymnasieskolans nationella och specialutformade program ökar liksom 
andelen elever som hänvisas till individuella programmet. --- För 
det individuella programmets del kan man konstatera att andelen varierade 
mellan 5 och 6 procent mellan 1993 och 1997. När de nya 
behörighetskraven började tillämpas 1998 steg andelen till 8,0 procent och 
för 1999 hade den stigit ytterligare till 8,7 procent. Med reservation för det 
något korta tidsperspektivet förefaller det således som om trenden är att 
färre och färre blir behöriga till gymnasieskolans nationella program och att 
fler och fler hänvisas till individuella programmet.2

 

Men att de som går IV enbart är obehöriga att kunna söka ett nationellt program är naturligtvis inte 

hela sanningen.  Här finner man även elever med utredda eller icke utredda handikapp och många av 

dem mår psykiskt dåligt idag. Det finns även de som totalt skolvägrar av olika skäl. Det är under 

grundskolans åk 8 och 9 samt på gymnasiets första årskurser ungdomarnas liv ofta relateras till ett 

pendlande mellan kaos och ordning. Mycket av energin går åt till att ta reda på vem man är och vad 

som är meningen med livet.3   

 

 
1 SCB: Tabell 7.2 Behöriga förstahandssökande och intagna till gymnasieskolans program ht 96-03, bil. 2, samt 
http://www.gratisversion.dyslexia.se/2-2004,gratis.cfm och Riksförbundet för kommunal och statlig vuxenutbildning; 
Yttrande över betänkandet ”Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan” (SOU 2002:120) och 
Kompetensrådet i Östergötland www.kompetensradet.com/media/index.asp, 2001-10-30 Östergötland 
2 Skolverket: Rapport till regeringen ”Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan – en 
delrapport 2000-09-04 
3 Kataja Anne; En undersökning om varför gymnasieeleverna hoppar av från elprogrammet, Linköpings univ. 

http://www.gratisversion.dyslexia.se/2-2004
http://www.kompetensradet.com/media/index.asp
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Det är under inga förhållanden enkelt att vara ung idag. Ser man tillbaka på skolan så finner man att 

den förlängts; först hette det folkskola och den var sjuårig sedan blev detta ändrat till grundskola och 

man studerade i nio år under obligatorisk skolplikt. Den som skolvägrade hämtades av polisen och 

fördes till skolan. Därtill hör även att man idag börjar sin skolgång redan vid 6 års ålder i förskolan. 

Det är numer obligatoriskt med nioårig grundskola och man bör gå tre eller fyraårig gymnasieskolgång 

beroende på vilka val man gör. Men det är således även så att den obligatoriska skolgången inte följs 

upp på samma sätt längre där polisen står som ansvariga att hämta de ungdomar som skolkar eller 

skolvägrar till skolan.  Den som hade gått nio år i skolan och var skoltrött kunde få ett jobb och 

därmed försörja sig och flytta hemifrån vilket är ett stort samhällsproblem i nuläget då arbetslöshet är 

vad som möter de unga om de avslutar sina studier direkt efter årskurs nio.  

 

Perioden mellan 14-16 år är en vändpunkt i flickans frigörelseprocess4 men även i pojkens. 

Tonårspojkar, med t e x trassliga hemförhållanden, drogproblem eller ren motivationsbrist, är tyvärr 

överrepresenterade på det individuella programmet på gymnasiet5. Några tydliga kopplingar går dock 

inte att finna då pojkar med  svårigheter och som klassas ”stökiga” även finns representerade på andra 

nationella program6.  

 
Innan det individuella programmet växte fram arbetade kommunerna med något som kallades 

”uppföljningen”. Då var planen att man mer centralt styrt skötte om de elever som visade sig ha 

problem med sin skolgång av olika skäl. Uppföljningen blev ett underlag för vidare ansvarstagande 

gällande ungdomar som kommit fel i sina utbildningsval men således även de som av behörighetsskäl 

inte kommit in på ett nationellt program. Man valde att göra om uppföljningen för att mer fokusera på 

var och en av dessa individers förutsättningar och döpte programmet till Individuellt Program men IV 

har förändrats ännu gång. Idag arbetar de flesta kommuner utifrån att få ner statistiken med hjälp av 

PRIV, IVIK, IVF eller andra inriktningar 

. 
Enligt skollagen skall ett individuellt program först och främst förbereda 
eleven för studier på ett nationellt eller specialutformat program och kan 
särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat program, 
programinriktat individuellt program.7  
 
Det främsta syftet med PRIV skall vara, att samtidigt som eleverna utifrån 
behov läser de behörighetsgivande ämnena, skall de få möjlighet att följa 
kurser på ett nationellt program. De praktiska momenten kan utgöras av 

 
4 Hillevi Ganetz & Karin Lövgren (red): Om unga kvinnor – identitet, kultur och livsvillkor 
5 Intervju med studievägledare, Gun Sundberg 050511, Skellefteå Anderstorpsskolan 
6 Intervju med studievägledare, Maud Karlsson 050517, Piteå Strömbackaskolan 
7 skollagen 5 kap 4b§ 1. 
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APU inom en nationell kurs. Under den tid eleverna är inskrivna på IV skall 
de alltså komma en bit på väg i det nationella programmet. När eleverna 
uppnått sin behörighet skall de skrivas in på det nationella program de följt 
och slutföra utbildningen där på 3 eller 4 år.8

 
Men det är svårt för de här eleverna, som med olika handikapp och olika sociala förutsättningar att 

skyddsnät att komma motiverade till skolan, då de många gånger mår psykiskt dåligt. Detta är vad 

studievägledarna också ser när de möter eleverna på IV. 
 
 

1.1 PROBLEM, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte med uppsatsen var att göra en kvalitativ jämförande studie i reflektioner och perspektiv hos 

studievägledare gällande det Individuella Programmet på gymnasienivå i fyra olika kommuner samt 

ifall vägledarna själva kanske bär på svaret till varför IV blivit ett stort program9. Utifrån mitt syfte 

formulerades följande frågeställningar: 

 

 Vilka tänkbara orsaker ligger till grund för IV:s ”popularitet” i Boden, 
Luleå, Piteå och Skellefteå enligt studievägledarna? 

 Vad bär studievägledarna på för reflektioner gällande IV? 
 Vem är eleven och hur mår de psykiskt enligt studievägledarna? 

 
 
  

1.2 METODSTRATEGI OCH URVAL 

I uppsatsen presenteras en kvinnlig studievägledare från Piteå Kommuns gymnasiala rektorsområde 

(Strömbackaskolan), en kvinnlig studievägledare från Skellefteå Kommuns gymnasiala rektorsområde 

(Anderstorpskolan), en manlig studievägledare från Luleå Kommuns gymnasiala rektorsområde 

(Midskogsskolan) samt en manlig studievägledare från Boden Kommuns gymnasiala rektorsområde 

(Björknässkolan). Alla har gemensamt att de vägleder och motiverar ungdomar i deras studier och 

skolgång samt att IV-programmet ligger under deras ansvarsområde. Det handlar alltså om 

sammanlagt 4 studievägledare varav 2 män och 2 kvinnor för att få ett könsmässigt jämnt förhållande 

till hela uppsatsen.  

 

 
8 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Ds 1998:27) ”PRIV – en ny väg till ett nationellt program 
9 SCB: Tabell 7.2 Behöriga förstahandssökande och intagna till gymnasieskolans program ht 96-03, bil.2 
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När elever i årskurs 9 ställs inför ett aktivt valdeltagande gällande studier söker de ofta upp 

studievägledare för att där finna ”feedback”. Som studievägledare är det en målsättning att kunna 

vägleda eleven men således även att medvetandegöra denne om vilka attityder och fördomar som kan 

komma att inverka på ett eget ”fritt” val. De elever som hoppar av sin utbildning hamnar åter under 

studievägledarens och den egna hemkommunens ansvarsområde för att få ytterligare stöd till 

inskolning i systemet och för att senarelägga studier vid ett nationellt program på gymnasienivå 

respektive programinriktat individuellt val PRIV. Därmed hamnar eleverna också i ett slags ”status 

quo” men får chansen att läsa vidare på det individuella programmet tills valmöjlighet ges igen. Alla 

elever som inte kommer in på ett nationellt program ges möjlighet att gå på resterande platser vid 

annat nationellt program via PRIV, programinriktat val.  Utifrån den statistik som finns går det utläsa 

att detta program vuxit markant i antalet elever över några års tid vilket också ligger till grund för 

mina frågeställningar. Det är studievägledarens perspektiv som blir det centrala i studien av vilka 

faktorer som har spelat in i detta faktum. Skälet till valet av just dessa studievägledare är att de har IV 

under sitt ansvarsområde och att de har en utbildning avsedd att vägleda ungdomarna men det är en 

uppgift som i många fall är oerhört svår idag då det fria valet ändå i slutändan går ut på att tillhöra ett 

system och att acceptera det. Det är svårt i förhållande till de ungdomar som idag skolvägrar, är 

drogmissbrukare, har outredda lättare handikapp, sociala problem mm. Informanterna har kontaktats 

över telefon och intervjuerna har genomförts på deras kontor i skolmiljön på var och en av nämnda 

kommuners gymnasium. Jag har spelat in intervjuerna med mp3-spelare. De dagar som jag genomfört 

intervjuer i Boden, Luleå och Skellefteå har jag pendlat med bil till de kommunerna. Pierre Bourdieu 

och det Torild Mois skriver om symboliskt våld har tillsammans med Mats Trondman att legat som 

teoretisk grund för arbetet. Men även andra rapporter och debattartiklar är tillika hemmahörande här. 

Min position som forskare  är överordnad men planen är att dessa informanter ska kunna delge sina 

egna reflektioner och erfarenheter och att de bestämmer själva hur mycket och vad de vill berätta för 

mig. Berättelserna blir retrospektiva tolkningar som filtreras. Jag har även positionen ung kvinna vilket 

har betydelse i förhållandet mellan mig och dessa informanters könstillhörighet samt vilken ålder de är 

i. Ålder och kön är faktorer och förhållanden som skulle kunna påverka hela utfallet men som jag 

också inte kan rå på eller komma ifrån under själva insamlingen av det empiriska materialet. 

 

Så varför just dessa kommuner? Naturligtvis hade jag kunnat åka till Lund, Stockholm eller någon 

mindre inlandskommun som Älvsbyn eller Sorsele. Där hade jag förmodligen även funnit att IV är 

betydligt större i större städer då bl a invandrarantalet också är större i sådana kommuner. 

Inlandskommunerna har mindre popularitet på IV eftersom de är mindre kommuner vilket är logiskt 

men att studera en mängd andra kommuner hade gjort mitt arbete för stort. Varför bara intervjua 
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studievägledare? är en annan väsentlig fråga men det har främst att göra med att jag ville intervjua de 

proffessionella som hade en överblick över alla programmens popularitet och människor som är tänkta 

ska vägleda ungdomar in i skolsystemet vilket inte är problemfritt för varken kuratorer eller 

studievägledare. Tanken var från början att intervjua både eleven, proffessionella och föräldrar men 

för att hålla arbetet inom lämpliga storleksramar valde jag att bara fokusera på vägledarna. 

  

1.3   Etikregler för samhällsvetenskaplig forskning 

För att samhället ska kunna utvecklas till det bättre för den enskilde individen och samhället i stort så 

är forskning en väsentlig del. Det är viktigt att forskningen inriktas på viktiga frågor och att den håller 

hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 

och fördjupas och metoder förbättras. Folket har samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 

insyn i t ex. sina livssituationer. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Det finns fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen.10

1.4  Tillförlitlighet 

För att kunna vinna ett förtroende inom forskning så måste man fråga sig om materialet och 

slutsatserna är tillförlitliga. Det handlar om att kunna förlita sig till slutresultat och hypotetiska 

slutsatser där allt flätas samman med tidigare skapad teori. Jag är medveten om att de intervjusvar jag 

samlat in och som jag har använt till studien är relativt färgade av både mitt sätt att föra en diskussion 

på men även pga. professionellas sits i frågan. Ingen vill egentligen hävda att skolan har fel och brister 

eller att IV kanske inte är lösningen för ungdomar med studiesvårigheter. Att statistiken talar sitt 

tydliga språk är det inget uttal om men resten är enligt min uppfattning kosmetiska uttalanden som 
 

10 Informationskravet – Forskaren ska informera de delaktiga om den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. Den information som man ger kan vara mer eller mindre 
detaljerad. I förhandsinformationen skall ingå den projektansvariges namn och institutions anknytning för att underlätta kontakten med den 
ansvarige. Undersökningens syfte skall anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i stora drag genomförs. Det är viktigt att 
informera att deras deltagande kan leda till ny kunskap. Viktigt är att även redovisa risker för obehag och skada. Det ska dessutom tydligt 
framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas i något annat syfte än vad som förklarats 
tidigare.  
Samtyckeskravet – Forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke, i vissa fall bör samtycke dessutom 
inhämtas från förälder / vårdnadshavare ( t ex om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). De som 
medverkar i undersökningen har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. De kan avbryta sin medverkan när de vill.  
Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående person ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 
ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. All personal i de olika projekten som kommer att använda det tilltänkta 
materialet bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Detta innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående 
att komma åt uppgifterna. 
Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
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skönmålar kommuner som t ex Piteå Kommun. Att IV dessutom vuxit i antal ser väl studievägledarna 

som ett nederlag eftersom dom har som uppgift att vägleda ungdomar och jag kan ha framstått som ett 

hot utifrån att jag kommer från universitet med statistik som kollegor på grundskolan egentligen ligger 

till grund för. 

 

2 TEORI OCH BEGREPP 
 
Det finns teoretiska begrepp som är relevanta för studien vilka legat till grund för analys av resultat. 

Pierre Bourdieus teorier har i huvudsak varit och är viktiga gällande utbildningssociologiska frågor 

och ungdomskulturforskningen men för att finna fäste i teorierna har jag valt att gå via Torild Mois 

debattartikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Jag har även valt att lägga fokus vid Mats Trondmans 

mycket uppskattade doktorsavhandling; ”Bilden av en klassresa” där ordet klassresa och 

klassresenärer får en helt ny innebörd och kan jämföras med IV-programmets unga vuxna. 

 

2.1  Bilden av IV-programmets ”förbiresande” klassresenärer 

Det individuella programmet är inte ett vanligt nationellt program på det sättet att man inte kan plocka 

ut en examen eller att man tar studenten efter att man gått programmet i tre år. Eleven ska och bör inte 

stanna för att studera vidare inom programmet under någon längre period (detta gäller ej PRIV) utan är 

antagen på uppmaning att söka till ett vanligt nationellt program där examina kan ges och där man tar 

studenten i vanlig ordning. Det är av den här orsaken som jag också valt att helt enkelt kalla de här 

eleverna för ”förbiresande” eftersom de är IV-elever11 under en viss period.  

 

Mats Trondman skriver om begreppet klassresa och klassresenär12 och han använder begreppen för 

att de känns mer neutrala än t ex klassbytare. Men vad handlar dessa begrepp om egentligen? Jo, 

Trondman visar en tydlig bild av hur ungdomar lösgör sig eller frigör sig från den egna klassen för att 

färdas inom den samhälleliga hierarkin. 

 
Begreppet klassresa leder oss…till slutsatsen att klassresenären har en livshistoria 
som är präglad dels av en lossbrytning från den egna klassen och dels av ett inträde i 
en jämfört med ursprunget annorlunda miljö som skall tillägnas mot bakgrund av 
ursprungserfarenheterna i arbetarklassen. Användningen av begreppet klassresa gör 
därmed klart att klassresenärens livshistoria präglas av ett tillägnande av och 
förhållande till två olika klass- och kulturmönster: först uppvuxen i arbetarklassen 

 
11 Med IV-elev menas inget negativt utan detta är enbart en benämning för elever inskrivna på IV-programmet 
12 Begreppet har etablerats av en rad lundaetnologer; Frykman, Löfgren, Åström mfl. 
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och sedan resan till och tillägnandet av den akademiska kulturen. [---] Jag skulle 
vilja vidga definitionen av att klassresenärerna samtidigt kan antas tvingas, i både 
tankar och vardagshandlingar, att handskas med sin relation till det förflutna.13

 
 
Ungdomar rent generellt har en ursprungsposition gällande klass, social grupp eller ett socialt skikt 

och de reser antingen uppåt, neråt eller horisontellt i den samhälleliga hierarkin. Resorna behöver, i 

sig, inte alltid symbolisera enbart klasstillhörighet och arbetarklassens klättring utan kan gälla att man 

t e x helt enkelt utbildar sig och får en annan högre position i det företaget man redan befann sig i eller 

en annan ny inriktning i programmet.   

 

Vi finner de här begreppen myntade även av Pierre Bourdieu och med begreppen ”stigande” och 

”fallande” livsbana. Så här skriver Trondman: 

 
En individs bana genom livet är enligt Bourdieu präglad av det sociala ursprunget 
men också av individens egenskaper och förmåga att handskas med sina egna 
existensbetingelser och sin livssituation. 
 
En individs livsbana kan alltså vara stigande eller fallande i förhållande till den egna 
klassens förväntade positioner. På så sätt kan individer med samma klassursprung gå 
olika vägar genom livet. De skiljs åt genom olika individuella banor. Den 
ursprungliga klasstillhörigheten utgör därmed enbart startpunkten för livsbanan. 14

 

Så ”Herrens vägar är outgrundliga…” och oavsett vilken klasstillhörighet vi vuxit upp i så finns ingen 

gyllene regel för att vi senare som vuxna individer kommer att tillhöra just den. Även om 

klassresenärer likt IV-elever bara är på ”förbiresa” så vet vi inget om deras egentliga riktning eftersom 

den inte är vald eller slutgiltig. En del elever kan ta fågelvägen andra kan ta kringeli-krok-vägen 

genom skolan och systemen vilket helt enkelt har att göra med hur dessa unga vuxna väljer att gå. 

 

Trondman menar vidare på att ursprunget vi bär med oss spelar roll i förhållandet till vår resa och att 

ungdomar från lägre priviligierade hemförhållanden ofta måste offra mer om de ska klara sin resa 

genom skolan men också att revanschbegäret är viktigt: 

 
…att inför det egna ursprunget bevisa att man ändå är något fast man är 
annorlunda – utgör …de viktigaste incitamenten i drivkraften bakom 
klassresan.15

 
13 Trondman Mats ”Bilden av en Klassresa” s. 27 
14 Trondman Mats ”Bilden av en Klassresa” s. 29 
15 Trondman Mats; Bilden av en klassresa… 
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2.2  Metaforer, symboliskt våld och kompetensens dubbelmening 

Pierre Bourdieu, Erving Goffman, Jurgen Habermas, Bjurström m fl. m fl. har genom studier och 

forskning delgivit teoretiskt sett nya förenklade och exemplifierande begrepp av det som sker i 

verkligheten. Genom att hänvisa till t ex ett ”fält”, som Bourdieu gör och pekar på var man som 

individ eller agent befinner sig i livet dvs. vilken klass man tillhör, vilken position man har, vart man 

är på väg – upp eller ner - hur ens utbildning och examina ser ut osv., så förenklas beskådandet av 

individens liv i detta nu. En sorts objektivitet till verklighetens varande som fått ord för att 

symbolisera just livet. Dessa ord, symboler och metaforer krävs för att vi ska förstå och kunna sätta 

oss själva i relation till andra som står på samma fält, spelplan, bräde, scen osv. 

 
Verklighetens representation gör verkligheten mer verklig än naturen.16    

 

Men det handlar inte enbart om att sätta ord till det man avser att studera eftersom det, i fallet 

Bourdieu och t ex kapital, även handlar om att redogöra för något på ett sätt som beskriver grundligt, 

djupt och kanske med en aning attityd gällande det man studerar. Att tala om ”kapital” skulle kunna 

handla enbart om pengar men i Bourdieus fall handlar det även om att symbolisera utbildning som en 

kapitaltillgång. Okej vi frågar inte våra kompisar; Vilket kapital har du fått då? Utan vi frågar; Vad 

har du gått för utbildning och vad kan man arbeta som då? Låt oss nu istället titta närmare på vad 

Bourdieu menar med metaforerna kapital, fält och habitus. 

 
Kapital har, hos Bourdieu, inte den tekniska betydelse som begreppet har inom den 
borgerliga eller den marxistiska ekonomiska vetenskapen, inte heller den betydelse 
som det har i vardagsspråket. Det är istället en begreppskonstruktion som anger det 
materiella och sociokulturella arv som bildar utgångspunkt för olika sociala agenters 
förhållningssätt på olika fält i det sociala rummet. Allt är inte kapital utan bara det 
som är gångbart på en marknad, inom ett fält.17

 

För att nu reda ut vad som menas med ”fält” och vad Bourdieu menar med habitus så använder jag 

mig av Torild Mois debattartikel: 

 
Ett fält kan definieras som ett system av konkurrerande sociala relationer som 
fungerar i enlighet med sin egen specifika logik och sina egna regler. 

 
16 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red); Klassisk och modern samhällsteori s.373 
17 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red); Klassisk och modern samhällsteori s. 382 
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I princip är ett fält helt enkelt vilket socialt system som helst som kan visas fungera 
enligt denna logik.18

 

Det handlar alltså om ett ”socialt rum” där ett spel pågår, där man konkurrerar om samma belöning, 

där belöningen i sig handlar om makt och inflytande på fältet. Målet är precis som Mois skriver - att 

härska över fältet. 

 

Utbildningsfältet har således också egna specifika mekanismer för urval och invigning. När en elev, 

likt en elev som hoppat av sitt förstahandsval, ska lyssna till en studievägledares information och 

förslag så ställs individen inför att acceptera hela utbildningsfältets funktion och vem som egentligen 

ska härska. 

 
Utbildningssystemets funktion, menar Bourdieu, är framförallt att producera 
det nödvändiga sociala förtroendet för det legitima hos rådande 
maktstrukturer, eller med andra ord: att förmå oss att tro att de som 
bestämmer över oss gör det därför att de har de rätta kvalifikationerna och 
den rätta kompetensen snarare än att de kommer från priviligierade familjer 
och har de rätta förbindelserna.19

 

Varje fält genererar sin egen habitus dvs. det system av dispositioner som är anpassade till spelet på 

det fältet. Enligt Bourdieu så måste det finns belöningar om fältet ska kunna fungera och även 

människor som är villiga att spela . Men fält är mer än så. Fältet, i sig, står för viss typ av censur 

eftersom att det enbart är fråga om en viss typ av kapital på ett visst fält och det är här som symboliskt 

våld kan förekomma - det tydligaste exemplet när det gäller symboliskt våld är nämligen enligt 

Bourdieu; utbildningssystemet. Utbildningssystemet är dessutom den centrala faktorn i skapandet av 

varje individs habitus. Habitus är med andra ord tanke-, uttrycks-, och beteendevanor som man får 

genom praktisk erfarenhet från fältet. En känsla för det man gör i praktiken helt enkelt. Men även om 

man finner likheter hos varandra inom fältet så är vi inte identiska… 

 
De mäktiga ägarna till det symboliska kapitalet kommer att utöva den symboliska 
makten, och därigenom det symboliska våldet. Men förutsatt att alla agenter på fältet 
i viss utsträckning har samma habitus, är de resursstarka agenternas rätt till makt 
implicit erkänd av alla, och inte minst av dem som hoppas att en dag kunna störta 
dem från tronen. Att olika grupper på (slag)fältet kämpar till det bittra slutet om 
politik, estetik eller teori betyder inte att de inte till viss grad har samma habitus: just 
genom att blanda sig i striden visar de ordlöst och ljudlöst sitt erkännande av spelets 
regler. Detta betyder så vitt jag kan se, att de alla kommer att spela spelet på samma 
sätt. De olika positionerna hos de olika spelarna på fältet kommer att kräva olika 
strategier. I den utsträckning som olika spelare har olika social bakgrund (de kommer 

 
18 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 5 
19 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 3 
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kanske från olika delar av världen, har olika social klass, kön, ras osv,) kan de inte ha 
identisk habitus.20

 
 
Bourdieu studerade på vilket sätt den påtvingade makten i utbildningssystemet är kopplad till 

reproduktion av makt i andra sociala sfärer och han menar på att t ex examensbeviset bara blir ett 

tecken för… 

 
…social magi, sinnebilden för ett förvandlingsnummer som i grunden förändrar 
den utvalda elitens innersta väsen.21

 
När man hävdar att någon tillhör en grupp med högre rang som t e x att ”naturare” skulle vara högre i 

rang än ”esteter” innebär det att en objektiv inlärningsprocess startar och underlättar för dessa att 

ganska enkelt kunna inta den definition för vad en ”naturare” är, som ursprungligen gjordes. På samma 

sätt vinner min make i spel varje gång jag säger att han kommer att göra det. Det här är intressant och 

relevant i förhållande till utbildningssystemet eftersom samhället tror på framstående produkter som 

framstående produkter vilka, förvisso har kompetens, men… 

 
…en sådan kompetens har dock mycket lite att gör med de uppgifter som de förväntas 
klara av som t e x verkställande direktörer i stora företag eller ledamöter med makt i 
politiska sammanhang. 
 

 
Det här är vad Bourdieu kallar för ”kompetensens dubbelmening” och det är något som ständigt 

upprepar sig i utbildningssystemet och i samhället. Vissa av de elever som kommer från 

underpriviligerade socialgrupper har lärt sig vad som krävs för att nå högre upp i utbildningarna och 

för att kunna avancera i samhället – allt utbildningskapital de kan få. Detta till skillnad från de som 

redan befinner sig i priviligerade klasser vilka kan komma lika långt eller längre fast med mindre 

utbildningskapital eftersom de har tillgång till stora mängder annat kapital.22

 
Elever som kommer från enkla sociala bakgrunder har problem att klara skolan redan vid tidiga år 

och tyvärr visar allt på att den individuella elevens socialklass och lärarens bedömning av elevens 

intellektuella förutsättningar hör ihop vilket innebär att lärare tillskriver eleverna deras identitet och 

personliga förmåga. 

 
Om dessa elever betraktas som svaga elever, kommer de att bli svaga, likaväl som de 
som betraktas som framstående blir framstående.23

 
20 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 6 
21 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 7 
22 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 7 
23 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 8 
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3 EMPIRISK SAMMANFATTNING AV STUDIEVÄGLEDARES 
PERSPEKTIV PÅ IV 

Att bege sig ut på ”fältet” för att hitta svar på den fråga man har, som i mitt fall då främst rör sig om 

IV-programmets utveckling nationellt och kommunalt sett, är och har för mig varit mycket intressant. 

Att verkligen få höra dessa professionella människor som jobbar ute i verkligheten och som har 

distans till teoretiska och schablonartade grundlägganden för hur IV är och fungerar har fört mig ännu 

närmare frågan kring vilka dessa ungdomar är, hur de mår, varför de hamnat på IV och hur mycket 

mer det finns att skriva om... De arbetar så nära inpå allt det där och de vet och ser sådant som vi inte 

kan läsa oss till i detta nu. Jag åkte till dessa fyra kommuner utan en hypotes och utan några som helst 

antaganden mer än att jag själv varit elev vid IV och därigenom har positiv erfarenhet från 

programmet. Här följer nu en sammanfattning om vad som sas under mina intervjuer med 

studievägledarna, ansvariga för IV vid en av Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuns 

gymnasieskolor. 

 

3.1  Boden Kommun -  Status för de med diagnos att skriva ut sig från 
särskolan och få möjlighet att läsa vid IV på gymnasiet. 
Björknässkolan i Boden är den gymnasieskola där jag själv studerade under ett halvårs tid på 

Musiklinjen. Resan till Boden blev därför rätt nostalgisk. Mötet skulle bli med Anders Knobblock, 

studievägledare för det individuella programmet, fordons-, bygg- och International Baccalaureate 

programmet och han berättar så här om hur man valt att lägga upp IV i Boden: 

 
-IV är då bl a  vanliga traditionella IV, PRIV programinriktat IV, IVIK 
för invandrarungdomar, och förstärkta IVF för de som har en diagnos, 
kan man säga… Autism, Damp men det är en  liten grupp 8-9 st. 

  

Som Anders ser det så är dagens programutbud på gymnasial nivå generellt sett balanserat och 

anpassat för samhällets behov men han tycker det är synd att Björknässkolan inte har alla program 

representerade i Boden. Han berättar om att det egentligen finns ett ökat behov av att åter igen starta t 

e x Industriprogrammet och han tror den höga siffran för antalet pojkar på IV skulle minska om man 

valde att göra detta.  
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-Programutbudet är en sak. Hade vi haft Industri hade säkert 10- 12 
grabbar valt den utbildningen för många är intresserade av fordons men 
det är oftast fullt där… 

 
Det man kan se är att eleverna själva många gånger har en bra uppfattning kring vad samhället 

kommer att ha och har behov av. Allt fler söker byggnads för att det byggs mer nu och det kommer att 

byggas länge än och det här, menar Anders, att eleverna själva känner av. 

 

När jag frågar hur han tror att eleverna i åk 9 känner inför valet till gymnasiet så menar han på att det 

förmodligen går som på räls för de allra flesta eftersom de fått praktik innan och kunnat forska i vad 

de vill söka men sen finns det den grupp som inte är behöriga och som inte har poäng så det räcker att 

ta sig in på ett nationellt program vilket leder till en mera negativ aspekt gällande valet de ska göra och 

det är där man även ser de flesta ”avhopparna”. 

Tidigare har man sagt att den sociala bakgrunden spelar roll för det beslut som tas inför valet till 

gymnasiet men Anders berättar att han kan se ett visst trendbrott i den bemärkelsen att unga idag 

oftare fattar ett eget beslut som inte baserats på sociala bakgrundsförhållanden, familjesituationen eller 

kamratskap. Idag tar man allt oftare egna beslut.  

 

Att man brukar prata om schablonbilder när det gäller IV-eleverna är inget nytt speciellt när det gäller 

att uppföra sig men Anders hävdar att det många gånger har med mognad hos barnen att göra speciellt 

hos pojkarna. 

 
-IV eleven är som vilken annan elev på gymnasiet som helst …för att vi har 
ju som alla sorter…man brukar prata om att de är buspojkarna som inte 
kan sitta still men efter ett år har de mognat osv. 

 

Han himlar inte heller med att hävda att tjejerna är lite klokare än killarna när de kommer på 

gymnasienivå. De vet hur man ska uppföra sig, menar han på. Ofast har tjejerna ett mål med att gå IV 

medan killarna hellre kan tänka sig gå IV bara för att gå nått men killarna mognar i många av fallen 

under sommaren mellan ettan och tvåan på gymnasiet. Det som däremot är mer bekymrande är att IV 

fått en slags positiv status bland de som tidigare läst på särskolan. 

 
-Vi har däremot en överrepresentation av elever som har en diagnos på IV. 
Damp, Autism…Det finns nog inte något annat program på skolan som har 
så många. Jag har jobbat så många år nu och ibland funderar man över 
hur det blivit.. Det är väl det att skolan har misslyckats med dem tidigare. 
Ibland har jag funderat på att: ”har den här eleven kanske nått taket?”. De 
kanske kan fixa grundskolan men sen att kliva upp på A-nivå i MA är ett 
oöverstigligt hinder. Vi har också de som väljer att skriva ut sig från 
särskolan och blir inskrivna på IV.  Men man blir ju inte inskriven på 
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särskolan utan anledning.  IV  har åtminstone 3 sånna elever. Trots 
rekommendationer från alla möjliga parter sk. experter så har eleverna 
övertygat sig själva att skriva ut sig…de vill gå på IV istället och göra sig 
behöriga för ett nationellt program. 

 

I förhållande till könen så är det och finns det en markant dominans av pojkar där det i dagsläget 

handlar om nästan dubbelt så många pojkar som flickor representerade på IV / PRIV / IVIK / IVF. 

Förklaringen i Bodens fall skulle kunna ha att göra med att Industriprogrammet inte finns att söka. 

Idag läser 53 pojkar och 33 flickor på IV. Övervikten av pojkar var likadan i fjol. 

 
-Hade vi haft Industri hade 10-12 grabbar valt den utbildningen för många 
är intresserade av Fordons och det är alltid fullt där. Jag tror att vi hade 
haft färre på IV om så var fallet.  Jag skulle tippa att det säkert är drygt 100 
elever som passerar IV under ett helt år totalt sett. En del går till vuxen utb. 
Men sen tror jag också att det här har att göra med att grabbarna 
resonerar lite annorlunda; ”…ja, men jag tar väl ett år på IV då”. 

 

Han fortsätter att berätta om hur han som studievägledare, i alla typer av fall när det gäller att möta 

eleverna, måste tala ett språk som de förstår. Att ha ett vanligt vardagligt och lätt språk är viktigare än 

högt travande ord som låter bra i vuxenvärlden. Man måste, enligt Anders, vinna deras förtroende så 

att de senare kan komma tillbaka och känna att kommunikationen fungerar mellan honom som 

studievägledare och de som elev. 

 

För de flesta, som gått IV under Anders tid som studievägledare, har det gått bra i livet. Han berättar 

för mig om en pojke som strulade på alla möjliga sätt som tonåring men som idag gläds åt att ha nått 

ett vanligt Svenssonliv med ”tant, hus och barn”. De som läser IV mår till största delen bra, hävdar 

han, och de trivs med programmet men sen finns det alltid den gruppen ungdomar som det inte går så 

bra för. 

 
-De som går IV mår skitbra… säger dom. Andra mår inte bra. Mycket 
sprit, missbruk och olika saker som göra att de mår väldigt illa. På nått 
vis har vi fler elever nu som har kontakt med PBU än vi haft tidigare. Det 
är en mängd skäl till det. Kuratorerna jobbar hårt med IV eleven de har 
mer kontakt med socialen nu… I vissa fall blir det vuxen psyk…och  vi får 
fler fall från PBU och ofta blir det jag som blir kallad. Jag tycker det är 
bra att de tar någon professionell från skolan också.  

 

När jag frågar honom, om han fick bestämma när det gäller IV, hur hade han då valt att lägga upp det? 

Så svarar han att IV måste vara individanpassat och att man måste göra något åt de som faktiskt fått en 

diagnos. 
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-Vi har många med diagnos och i deras grundskola har det varit mindre att 
läsa i mindre grupper och då kan man inte klumpa ihop dem i en grupp på 
30st. De klarar inte det. Högre ljudnivå osv…. Det viktigaste är att man får 
lärare som vill jobba med IV. Jobbar man på IV så ska man gilla den här 
typen av elever. Jag tycker att de vanliga programmen är tråkiga… allt går 
på räls och så är det inte för väldigt många.  För många blir skolgången 
bara slentrian…Här handlar det om att istället titta på större och viktigare 
frågor, val och lösningar. Att fixa nått över huvudtaget är ju positivt för de 
här eleverna. 

 

Vad gäller den tid för information, som eleverna ska ta till sig ang. valen till gymnasiets nationella 

program, så har de gott om tid på sig att fundera igenom vad de vill söka. Detta både genom praktiken 

i nian och genom att besöka skolan under två dagar. Fast det finns de som redan vet mycket om 

Björknässkolan och som redan har kompisar där och då är valet att komma dit ganska enkelt. 

 

När vi börjar prata om det som rör IV och vilka ekonomiska resurser som ska tillskjutas under 06/07 

så meddelar han att man tänkt tillsätta tre tjänster till för studievägledning och en assistent för 

anordnandet av praktikplatser till de som går IV. Man planerar även att skapa en grupp som bara ska 

jobba med IVF. Bidragen kommer dessutom att följas upp av skolverket. Anders påpekar att 

grundskolan ofta får en hård kritik för att de inte i tid sett alla de symptom som en elev kanske har och 

hinner inte fullt reda ut alla fall men det här menar han på är lite snedvridet… 

 
-Det brukar ofta vara på tapeten att…grundskolan borde tagit hand om 
det här…men det kanske inte fanns den mogenheten hos den mottagaren. 
Jag hörde att delar av tonårstiden är meningslös… för det fastnar inte ett 
dyft. Vad beror det på att de går halva 7:an och skolkar därefter…tre 
läsår borta…vi får ju alla hit och jag vet inte…jag utgår hela tiden  från 
att grundskolan gör sitt bästa. Det finns inget annat land som försöker att 
få igenom 100% genom gymnasiet. Jag är inte så säker på att det enbart 
hjälper att satsa mer på grundskolenivå. Ett barn som har ett handikapp 
måste dock få en tidigare diagnos så att de kan få hjälpmedel av något 
slag… Jag känner till ett fall om en kille som gått hela grundskolan med 
dålig hörsel. Det kan vara samma sak med glasögon.. man får höra så 
mycket när föräldrar kommer…”först i trean fick vi reda på att hon ser 
dåligt”… osv. Medicinsk studievägledningen funkar mycket bra här och 
vi har träffar varje tisdag  förmiddag där vi går igenom vad som är på 
gång, men just att man tidigt uppmärksammar barnen så de får rätt stöd 
är viktigt. Och det är klart att det kostar pengar men vi kanske har fler 
elever då som kan gå gymnasiet… 

  

Anders poängterar att det är en utmaning att jobba med IV eftersom livet för dessa elever inte går på 

räls. Mognaden som många gånger sker över sommaren mellan ettan och tvåan går inte beskriva i 

vissa fall för det är som att få helt nya elever med nya perspektiv på livet och studierna. 
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3.2  Luleå Kommun – Mörk framtidsbild bland invandrare som läser IV 
Vid Midskogsskolan arbetar man så att varje program har sin egen studievägledare och när det gäller 

IV så har Thomas Nahlin det huvudsakliga ansvaret att vägleda. Så jag ringde honom och bokade en 

tid för att få svar på frågan om hur IV utvecklats i Luleå och varför han tror det är Sveriges tredje 

största program? 

 
-Det har alltid varit många som varit skoltrötta och inte alls haft suget att 
vara i skolan. De har läst sitt program och kommit igen och ofta fått bra 
betyg. Men idag ska alla läsa nått och bli nått. Idag krävs det ju en 
gymnasieutbildning. 

 
Han berättar vidare att programmet inte är sökbart efter nian eftersom man bara valt att fokusera på de 

som inte har klarat grundskolan alls och det är många gånger elever som har det svårt hemmavid. 

 
-Många av de som går där har trasslig social bakgrund av olika orsaker. 
Intelligensnivån kan man inte säga något om. Det är otroligt att de ens är 
här. En del av de man träffat.. det är helt otroligt att de står på bena ens. 
Drogproblem, syskon att ta hand om, är med barn… osv.  

 

Det är vanligt att invandrare hamnar på IV men också att dessa elever rent generellt också har problem 

med svenskan och behöver hjälp med språkförståelse. Dessa elever kan ändå ha problem att hitta jobb 

efter gymnasiet och han märker att de är ganska uppgivna i sina uttalanden.  

 
-Det är stora problem för dem att hitta jobb efter IV. Man märker att de 
har ganska mörk framtidsbild. Tyvärr…De kommer ibland in här och 
säger ”-Jag ska väl bli pizzabagare som alla andra invandrare”. 

 

Antalet killar är även här större än antalet tjejer och de flesta kommer från centrala stans skola. 

 

Det är fritt för kommunerna att lägga upp IV och därför ser det väldigt olika ut i kommunerna. Det 

finns väldigt få pinnar som talar om hur det ska läggas upp. För hans egen del tycker han att ”stänga” 

elever, som av en eller annan orsak inte klarar av skolgången, att inte få stå inskriven på IV är fel. 

Gruppen är ofta stökiga vilket Thomas direkt hänvisar till att de har en socialt otrygg bakgrund men 

att ”stänga dem ute” är fel och man har dessutom haft idé om att ta bort IV helt men den tanken har 

försvunnit och IV kommer nog att bli kvar så som det ser ut i dagsläget. 

 

Gällande frågan hur man som studievägledare bör bemöta en elev som går IV så verkar det vara 

viktigt att visa dem respekt och att man inte agerar som en myndighetsperson utan att man går ner på 

deras nivå. Ofta har de här träffat många myndighetspersoner så man ska undvika att vara en sådan 
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person. Men man får heller inte bli en kompis eller en pappa som springer efter dem på nätterna på 

stan för då blir man liggandes på ”de sjukas bänk” och Thomas berättar också att så har blivit fallet 

för många som jobbar med IV. Många vill hjälpa dessa ungdomar till ett drägligare liv än de har men 

det slutar med utbrändhet och dessa målsättningar är inte skolans. Skolans professionellas uppgift är 

att hjälpa eleverna i skolan och ev. fram till en legitim skolgång. Hade han fått bestämma så hade man 

satsat mer på praktik och LIA (lärande i arbetslivet) för de här ungdomarna. De behöver få komma ut 

socialt för att klara skolan överhuvudtaget. Thomas önskar att han hade mer tid för IV och de elever 

som är inskrivna där men gränsen måste tyvärr dras någonstans när det gäller ens arbetsuppgifter som 

studievägledare. 

 
Att ungdomarna skulle behöva mer tid på sig innan de söker till gymnasiet och gör det definitiva valet 

är han tveksam till eftersom att de då bara skjuter ångesten framför sig.  
 
-Jag tror att de skjuter bara det där framför sig… Å så går det några 
år…de kanske jobbar…Nä, de skjuter bara framför sig de här valen. Valen 
sker väldigt hasstigt. När det väl ska lämnas in då bestämmer de sig. Vart 
skolan är förlagd spelar roll... Centrala stan muckar mest. Det har vi märkt. 
Det är därför de heller inte riktigt vet vad de ska göra sen. 

 

3.3  Piteå Kommun –  Ett evigt laborerande för att få ungdomar med psykiska 
och sociala svårigheter att gå skola 
Maud Karlsson, studievägledare för bl a det Individuella programmet och Byggprogrammet är en 

person som arbetat som studievägledare sedan 1977. Hon har följt utvecklingen som skett gällande att 

följa upp ungdomar som av olika skäl inte läser vid ett nationellt program. Programmet tillkom i och 

med 1991 års gymnasiereform och är till sin omfattning det tredje största programmet i Sverige, där 

runt var tionde gymnasieelev går.24 Enligt SCB:s statistiska rapport25 kan man även se en klar ökning 

från 1996 och fram till 2003 i antalet sökande och intagna men detta då sett till IV som ett 

sammanslaget program där sedan olika uppdelningar gjorts inom de olika kommunerna. Statistiken 

stämmer dock inte med bl a Piteå Kommuns gymnasieskola där ett stort antal elever fullföljer sina 

valda utbildningar och antalet IV-elever är lågt i förhållande till antalet elever vid skolan.26 27

 

 
24 http://www.kompetensradet.com/media/index.asp2001-10-30: Individuella programmet har blivit för populärt, 2001 
Kompetensrådet Östergötland och 
http://www.riksdagen.se/debatt/protokoll/prot_frames.asp?URL=http://www.riksdagen.se/debatt/200203/prot/66/66S00064.
ASP Anf. 56 INGER DAVIDSON (kd) Snabbprotokoll 2002/03:66 samt Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- 
och kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala universitet, 2000. Bidrag av Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael 
Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist, Mikael Palmemfl. 
25 Bilaga 1. 
26 Intervju med studievägledare Maud Karlsson 050517  
27 Bilaga 2. 

http://www.kompetensradet.com/media/index.asp2001-10-30:
http://www.kompetensradet.com/media/index.asp2001-10-30:
http://www.riksdagen.se/debatt/protokoll/prot_frames.asp?URL=www.riksdagen.se/debatt/200203/prot/66/66S00064
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-Hos oss är det inte så stort…i Piteå är det inte det…det är …ja, hur 
många har vi i dagsläget…vi har inte så hemskt många. Det kan jag på 
en gång säga… Då beror det på hur man ser det…för att…grundtanken 
är att alla ska in på ett Nationellt program. Den här  utvecklingen ser inte 
vi. Vi kommer inte upp mer än till  6%  så vi ligger oerhört lågt. Men det 
är intressant…Sen kan man titta hur det ser ut på de nationella 
programmen för statistiken bygger på de som är inskrivna men det finns 
andra…och det här behöver inte vara negativt. Jag ser de här siffrorna 
som något positivt också. IV kan vara ett specialutformat prg. IV kan 
vara något som gör att eleverna lyckas… Vi tar inte med PRIV, i 
statistiken men om än vi skulle slå samman dessa så kommer vi inte upp i 
den procenten som SCB visar på. 

 

Här menar, Maud också på att man egentligen ”mörkar” lite eftersom man bara ser detta i ett stort 

sammanhang och att det varierar över skolåret hur många som är inskrivna på IV. Idag följer man 

heller inte upp alla elever på samma sätt. Man sitter inte och ringer till alla de elever som inte ens finns 

inskrivna på något gymnasialt program idag och utifrån det kan man nästan säga att andelen elever på 

IV kanske hade varit ännu större om man gjort det. Men IV i Piteå är inte stort. Siffror visar snarare på 

att många idag fullföljer sina utbildningar och hoppar inte av i samma utsträckning. Så rent generellt 

har man nog lyckats ganska bra i Piteå.  

 

Trots att Mauds arbetsuppgift idag inte är att ringa till elever som fattas i den här statistiken, så anser 

hon att skolan måste finnas där som ett stöd för dessa ungdomar och detta genom att söka upp dem, 

ringa dem och erbjuda dem plats på skolan osv. Men hennes optimism börjar sina och tankar 

beträffade mottagarens erfarenheter och viljan att lyckas, har fått henne att betvivla sin egen 

arbetsinsats på IV. 

 
-Jag har lagt ner hela min själ i det här med IV men…Jag har kännt att 
under de senaste 4 åren… det spelar ingen roll vilket engagemang man 
lägger ner. Att jobba för att dessa ungar ska lyckas har ingen betydelse… 
Jag kan inte längre vara eller ge dem något som gör att de lyckas. Det 
handlar ju naturligtvis om hur det ser ut på Backa men även hur det ser 
ut  i övrigt och vad för erfarenheter de bär med sig hit. Jag har fått andra 
perspektiv på mitt  jobb och då räcker det med PRIVEN där finns det 
åtminstone utvecklingsmöjligheter med IV.  

 

När vi går in på hur kommunen valt att lägga upp IV i Piteå så bekräftar hon bara att det inte finns 

några riktlinjer alls, förutom då att alla obehöriga ska erbjudas plats. 

 
-Det finns inget nationellt sagt om hur kommunen ska lägga upp IV. 
Obehöriga elever ska erbjudas plats. Även elever som hoppar av från 
annan ort.  
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Saknar de betyg från grundskolan går de IV men annars kan man gå 
PRIV. De som saknar behörighet…får göra prov och uppgifter. De 
måste läsa mycket självstudier och det är svårt för dem 
men…Grundtanken är att…de ska få mer poäng för att kunna 
konkurrera om platsen på ett nationellt program. Idag krävs det nästan 
G i alla 16 betygen för att ta sig in på programmen.  

 

Till hösten planerar man 4 inriktningar inom PRIV…BYGG, HP, BF och Hotell och Restaurang så då finns 

det mer att välja på för dem som kommer då. Sedan har man IV för de som ska läsa upp svenska, engelska och 

matematik men det finns även där grupper som istället jobbat med matlagning. I grunden är den aktiviteten då 

tänkt för elever som har stora studiesvårigheter, som har mycket kvar i svenskan, engelskan och matematiken 

och har det allmänt svårt. 

 

På Strömbackaskolan finns numera specialpedagoger, mentorer och andra arbetslag som ska jobba 

med elever på IV och grunden handlar det ofta om att ha täta föräldrakontakter. Väljer man att gå 

PRIV så hamnar man indirekt då under det valda programmets ansvar och det har visat sig ligga status 

i att man går PRIV jämte att man går IV.  

 
-Vissa av eleverna växer oerhört… med att få vara bland alla de andra 
som går nationella program; ”-De säger att jag går BYGG men jag går 
ju PRIV:en”. Det ligger mer status i det vilket får dessa ungdomar att 
växa. 

 

När jag frågar Maud vad hon tycker om de ekonomiska bidragen som skall tillföras gymnasieskolans 

IV 06/07 så håller hon bara med om att dessa pengar kanske borde lagts till att stötta grundskolan när 

det gäller att hjälpa de som har studiesvårigheter. Det finns outredda typer av svårigheter hos många 

ungdomar på grundskolenivå och när man inte fått en ung människa att gå skola under hela åk 8 och 9, 

då måste man börja göra något för det handlar om de som mår psykiskt dåligt. De insatser som gjorts 

handlar främst om socialtjänstens, PBU:s och Psykiatrins men det är större resurser som krävs i 

samarbete med skolan. Maud menar också att insatser tidigare i barn och ungdomars liv är det allra 

bästa tänkbara och ska man gå till djupet så är det naturligtvis föräldrarna som ska kunna ge det stöd 

som krävs men inte heller det är lätt med tanke på allt som kommer utifrån. 
-Barn måste få må bättre än vad de gör idag och då kan man inte skylla på 
föräldrarna…för de mår också dåligt…de behöver stöd de med…det är inte 
lätt att vara förälder idag heller. Tänk dig allt som kommer utifrån. Insatser 
tidigare i deras liv skulle hjälpa dem. Men nog kan vi göra mer på 
gymnasienivå också.  

 

En del ungdomar kommer tyvärr inte att lyckas, vad man än gör för dem, säger hon. De lyckas inte 

med sina studier utan barnen behöver må bättre. Hon berättar att det finns fall där man satt sig ner och 
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diskuterat individen och löst just dennes livssituation men hon har inte en lösningen generellt sett för 

hur man ska hjälpa unga med problem. De ungdomar som har ett drogberoende får hjälp av 

specialpedagog men står ändå som inskrivna på IV. Dessa lyckas bra med sina studier under den tid de 

är på Våga Vilja Projektet men att ge dem något annat än skola är dock inte uppgifter som hör till 

anställda inom skolan. Risken är en ”falsk trygghet” i att ge dem annat än skola i skolan, menar hon 

på. Vi kan inte omhulda dem och ge dem det de behöver för de är i behov av så mycket. 

 

3.4  Skellefteå Kommun – Grundskolan hinner inte med pg a behörighetskraven 
Jag reste vidare till Skellefteå Kommun för att där träffa Gun Sundberg på Anderstorpsskolan och höra 

med henne om hur hon såg på IV och den utveckling som skett under de senaste åren. Vi började 

direkt att reda ut hur IV är upplagt och att man egentligen inte ens kan säga att IV blivit ”stort” 

eftersom man då innefattar de som även går programinriktat val PRIV. 

 
-Det är egentligen fel att säga att IV har blivit så stort med tanke på att IV 
är indelat i så många olika grupper. Men låt oss säga att man ser siffrorna 
på det sättet så…ja, varför har det blivit så stort?...Hmmm…Det är väldigt 
många från grundskolan som far väldigt illa, som inte har fått det stöd de 
har  behövt…det ser vi varje år här, grundskolan hinner inte med. Det är 
jättesvårt att veta varför. Men sen kan det se väldigt olika ut i kommunerna. 
Det är bara upp till kommunerna att lägga upp IV. Vi ska presentera en 
rapport om detta idag där vi har tittat på hur man gjort på andra ställen 
plus att vi har nätverksträffar så vi vet hur det ser ut. De elever som har 
PRIV är formellt sätt inskrivna på IV och då kan man säga att här har vi en 
priv-grupp i fordons men är som vilket fordonsprogram som helst och  inför 
åk 2 söker de och beblandas med övriga.. 

 
Gun har arbetat som studievägledare sedan 1995 men har även varit aktiv i en resursgrupp för 

arbetslösa individer. Hon har arbetat på en rad folkhögskolor och vikarierat som studievägledare även 

vid Strömbackaskolan i Piteå men hon trivs med att arbeta med IV. 

 
-Att jobba med IV är en utmaning. De flesta är trevliga om man säger 
så…men…man får upp ögonen för så mycket elände…det är ett under att de 
klarar av och överlever och tyvärr är dessa individer överrepresenterade 
på IV men för många blir skolan en fristad på nått vis.  
 
Jag har alla esteter och handels och det är på gott och ont att blanda dessa 
för IV skulle behöva mer tid. Men samtidigt är det kul att blanda dom. 
Esteter är roliga att jobba med men många mår dåligt i själen även där och 
behöver tid. Det är en resursförstärkning som behövs. 
 

Idag är det för många arbetslag som sliter i eleven och Gun har tillsammans med några andra kollegor 

lagt fram en proposition för att förändra IV i Skellefteå Kommun där tanken är att man avsätter en 

stor resursgrupp professionella som enbart ska arbeta med IV och där är det inte ens tänkt att man ska 
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fokusera vid skolan och ”pluggandet” utan de här individerna behöver ett stöd även på annat sätt och 

under annan tid på dygnet. När jag frågar henne om ”vem IV-eleven är” så är hon snabb med att 

klargöra att ”IV-eleven” inte ens finns.   

 
-Det finns ingen IV-elev! Det finns schablonbilder av IV eleven. Elever som 
har problem hemma, läs och skrivsvårigheter och tyvärr är det vanligt men 
intelligensmässigt är de precis som alla andra. 
 
 

När jag frågar om vilket av könen som är överrepresenterade på IV så svarar hon att det är flest pojkar 

men det är dessutom nästan ingen av eleverna som kommer från utanförliggande skolor och hamnar på 

IV direkt. När det gäller regionerna så kommer de flesta i sådana fall från centrala stan. 
-Varierar över åren. Vi har ett system i Skellefteå där vi får listor över de 
som ej är godkända… och sedan träffar vi samtliga elever för att kunna 
hitta vad som passar för dem…vi söker upp dem för att det ska bli som en 
spark i baken förstår du…och får dem att inse att annars ”hamnar jag  på 
IV” så att säga. Det är olika olika årgångar dock. Den centrala stans skola 
är ju procentuellt större, så visst…men..ingen alls kom i år från andra 
skolor… 
 

Men här tvekar hon lite när hon dessutom säger att kvaliteten på ”G:et” som dessa elever har fått, från 

utanförliggande skolor, ofta inte motsvarar kunskaperna de bär i verkligheten. Gun berättar vidare om 

att de som valt att kombinera teori och praktik under sin IV period ofta fått extraknäck på den 

praktikplatsen men att man inte kan jämföra förutsättningarna för att få anställning med ”naturarna” 

eftersom de har för avsikt att läsa på högskola direkt efter studenten. Jag frågar också hur det gått för 

de elever hon träffat på under de senaste åren. 
 
-Tyvärr är det de jobbiga man minns. Det har inte gått bra för alla. För 
några år sedan hade vi ett par killar som gick vidare på Industri som vi 
senare följt upp och för dem har det gått bra. De säger att IV var ett 
mognadsår.  

 

Alla elever skulle kunna tänkas behöva ett extra år innan de väljer till gymnasiet enligt Gun. 

 
-Ja det tror jag, de flesta skulle må bra av det och att få jobba praktiskt första 
året för att rama in det man vill söka sedan. 
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4 ANALYS:                                                                                            
”IV” - Dilemmat som är synligt på hela utbildningsfältet 

 
Den resa vi alla gör, på utbildningsfältet, har förmågan att både vara påverkad av vår egen historia och 

förmågan att påverka vårt framtida beteende som vuxen individ. Vissa av oss känner ångest när vi 

vänder blicken tillbaka på tonårsperioden då motivation och energi oftast gått åt annat håll än skola 

och kunskapsmeriter. Vissa av oss tillhör eliten.  

 
Det intressanta med reformen som kom redan på 90-talet är att den å ena sidan visar på att gymnasiet 

ska vara till för alla ungdomar. Å andra sidan ska samtliga sexton program ge allmän behörighet för 

högskolestudier, vilket innebär ökad vikt vid teoretiska ämnen. Traditionell yrkesutbildning existerar 

inte längre, vilket möjligen kan vara motiverat eftersom teoretiska studier - svenska, matematik och 

engelska - som ger svaga elever stora studiesvårigheter, anses behövliga med tanke på anställnings-

kraven inom allt fler sektorer av arbetslivet. Men resultatet blir utslagning. När de skolmässiga kraven 

höjs, får somliga elever det svårt att ta sig över trösklarna. Kampen har hårdnat om de mest 

eftertraktade gymnasieplatserna - liksom om platserna i högskolan. Förhållandena inom det 

individuella programmet illustrerar ett dilemma som är synligt i hela utbildningsväsendet: skolan har 

inte annat än skola att erbjuda de elever som har problem med just det skolmässiga.28

 

IV är alltså det mest markanta exemplet på hur problem av olika slag blivit synliga i skolan och 

särskilt besvärlig är situationen för många barn med invandrarbakgrund. Där pendlar vissa ungdomar 
mellan total trygghet i Sverige och oron inför att tvingas resa tillbaka till sitt ursprungsland igen, något 

som kan ge stor ångestladdad livssituation.29  

 

Andra perspektiv på IV:s popularitet är att ungdomar med diagnoser själva insett vikten med att skriva 

ut sig från särskolan och få beblandas med övriga elever på IV. Därmed har IV tillförts en grupp, om 

än liten, som är i behov av särskilda resurser för att utvecklas. Steget från att ha klarat grundskolan på 

särskolenivå till att läsa t e x matematik på gymnasienivå kan leda till problem där de med diagnos 

dessutom är vana att arbeta i mindre och tystare grupper. 

 

 
28 http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html D. Broady (red.), Skolan under 1990-talet. 
Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala universitet, 2000. 
29 Intervju med Anders Knobblock, Boden, Björknässkolan 050518 

http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html
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Professionellas perspektiv gällande IV, oavsett om de är positiva, negativa eller på grundskole-/ 

gymnasienivå, har inverkan på unga vuxna och deras framtida ställningstaganden gällande skola, arbete 

och klasstillhörighet. Både i klassrummet och inne hos studievägledaren tillskrivs eleven värde utifrån 

just professionellas perspektiv och politiska värdesystem. En elev som gått särskola och hela tiden 

uppmanats till att skriva ut sig och därigenom bli stark, blir således en stark individ som positivt 

utvecklas genom att få beblandas med andra ”normala” elever på gymnasiet. 

 

Beträffande förhållandet mellan könen har lågpresterande pojkar förlorat på utvecklingen under 1990-

talet.30 Men de siffror som jag tagit del av under min empiriska insamling syns att andelen pojkar på 

IV i dagsläget , 2005, är stor i alla kommunerna och i Boden säger man att detta har att göra med att 

pojkar mognar senare och att de på den skolan saknar industriprogrammet samt att fordons alltid är 

fullt. Men rent teoretiskt så är detta inte hela sanningen till varför killar har större studiesvårigheter än 

tjejer. Ursprungsmiljön dessa barn kommer ifrån kan i botten ha att göra med deras relation till t ex 

fadern.31 Detta har lett till att många pojkar hamnar på IV eftersom en plats på ”natur” eller 

”samhälls” inte är något som dessa elever tackar ja till. De vill inte tillhöra eliten i det ”skiktet”. Att 

dessutom tillskriva pojkar omogenhet eller att utgå ifrån att killar alltid klarar sig är farligt med tanke 

på det teorin säger om att lärarens bedömning av elevens intellektuella förutsättningar hör ihop.32

 

Till gymnasieskolans svårigheter hör även att utforma undervisningen så att den passar elever som 

saknar förutsättningar eller motivation för ordinära gymnasiestudier. Det individuella programmet har 

fått ta emot en stor del av dessa elever. Avsikten var att det individuella programmet skulle utgöra ett 

slags preparandår som förbereder eleverna för att övergå till något av de sexton ordinära 

gymnasieprogrammen. Så har det inte fungerat för alla. Således är det individuella programmet 

synnerligen differentierat, och fungerar inte som inkörsport till gymnasieskolan för vissa grupper. Det 

är tänkt att anställda av och för systemet, ska föra in elever till systemet för att det är det enda legitima 

i den systematiska strukturen: skola. Man tittar aldrig på ”skolvägrarens” egentliga ståndpunkt till hur 

systemet ser ut och man ger inga ultimatum eller alternativ mer än att de får ”fritt välja” något ur 

ramen för vad som anses som frihet och ur ramen för vad som kan ses som legitimt för att klara av ett 

praktiskt jobb senare i livet…dvs. skolan kan bara erbjuda skola och skolgång på ett legitimt fält inom 

ramen för vad som betraktas som legitimt.  

 
 

30 www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html: D. Broady (red.), Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar 
och utbildningsstrategier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala 
universitet, 2000. 
31 Mats Trondman; Bilden av en klassresa, s.260 
32 Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 1 1994, Toril Moi: Att erövra Bourdieu s. 8 

http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html:
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Elevernas tanke- och handlingsramar; den egna individens habitus, hjälper oss att utveckla de 

livsstilar, smaker och praktiker som har med de egna livsvillkoren att göra. Detta i sin tur leder till att 

man gör vissa utbildningsval och bidrar till den kompetens som gör det möjligt för oss att klara dessa 

utbildningsval, dvs. det som Bourdieu kallar ”det praktiska bemästrandet”.33

 

Bourdieus teorier och verktyg för att förstå människans position i det sociala sammanhanget kan 

förankras i dessa ungdomars livssituation och familjeförhållanden. Det handlar främst om att deras 

uppväxtförhållanden kan skilja sig från övriga ungdomar på gymnasienivå. De sociala skillnaderna i 

skolan har ökat vilket stöds av en undersökning gällande skolans utveckling under 1990-talet (SOU 

2000:39). Men det är inte den så kallade sociala snedrekryteringen som ökat.34 Det har alltså inte skett 

några avgörande förändringarna i ”lodrät” riktning, för att utgå från Bourdieus ”fält”, utan det är andra 

typer av sociala skillnader som har ökat. De viktiga förändringarna gäller relationer i ”vågrät” riktning, 

mellan sociala grupper och utbildningsinstitutioner som kan besitta samma mått av tillgångar men av 

olika slag. Eliter har fått bättre möjligheter att hitta vägar genom utbildningssystemet, anpassade för 

deras barn och somliga utbildningsvägar är gjorda för näringslivets ledande skikt, andra för kulturellt 

bemedlade grupper samt nya eliter. Men tittar vi på empiriska insamlade data finner vi också att elever 

vid t ex IV i förhållande till övriga elever vid t ex Fordons eller Natur, är kommen från likartade 

hemförhållanden. Enligt intervjuer med studievägledare har jag förstått att individer med trassliga 

hemförhållanden även finns på vanliga nationella program. Det finns inte en given regel för var eller i 

vilket nationellt program vi finner ungdomar som har studiesvårigheter.35  

 
Torild Mois skriver om hur svårt det är för barnen i skolan och om hur lätt vi trycker på dem att skola 

och teori är vad som behövs för att leva. Det symboliska våldet är i förhållande till IV i de kommuner 

jag uppsökt, är inget annat än en självklarhet. Inga andra alternativ i skolan ges än skola och skolgång 

för de elever som har studiesvårigheter. Systemet ”skola” kommer alltid att vara ett system oavsett 

om det förändras… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Jönsson Ingrid, Trondman Mats, Arnman Göran, Palme Mikael: Skola-fritid-framtid, Lund 1993 
34 Med social snedrekrytering brukar man mena att barn från högre samhällsklasser oftare än barn från lägre samhällsklasser 
tar sig in på teoretiska gymnasieprogram eller högre utbildning. Härvidlag finns inga nämnvärda förändringar i slutet av 
1990-talet jämfört med tio år tidigare. Arbetarbarnens chanser att ta sig uppåt i utbildningssystemet är ungefärligen desamma. 
35 Intervju med Maud Karlsson 050517, Piteå 
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DISKUSSION / REFLEKTION:  
Skolan har inget annat än skola att erbjuda ungdomar som 
kritiserar just skolan och systemet  
 
Min mamma har alltid trott på mig. Hon och pappa har alltid varit det stöd som många ungdomar idag 

inte har. Trots att jag gick om åk 5, hoppade av ettan på gymnasiet och gick IV så har mamma alltid 

trott på mig. Hon har utgått ifrån att jag var liten, ung och novis men att det nog skulle reda ut sig så 

småningom för det är aldrig kört. Och naturligtvis har allt rett ut sig. Jag lever ett vanligt Svenssonliv 

med hus, make, Volvo och hund men jag var också en av de IV-elever som hade en målsättning med 

IV och som kunde se att IV kunde ge mig något positivt i sökandet efter vad jag ville bli som vuxen. 

Jag antogs till handelsprogrammet bara efter ett halvår på IV och slutförde min gymnasiegång i vanlig 

ordning vilket inte är verkligheten för många av de som går programmet numer. De har sådana 

studiesvårigheter att ett nationellt program inte är något de klarar av. Men samhället fortsätter i samma 

spår; man laborerar med dessa unga för att få in dem i ett system som för dem inte är något annat än 

ett system. Detta sker trots att vi alla varit tonåringar, trots att vi alla upplevt skolan som ett ont måste 

och trots att vi vet vad tonåringar går igenom så finns det ändå väldigt lite förståelse för de ungdomar 

som har studiesvårigheter och andra sociala svårigheter. Nä, man fortsätter att låta var och en av 

kommunerna få bestämma och experimentera själva med dessa elever. Elever som enligt statistiken 

helst inte ska finnas alls. 
 

Att få växa upp i en traditionell kärnfamilj där kärlek och social trygghet ligger till grund för alla 

handlingar och allt stöd är så viktigt. För att klara grundskolan behövs ett grundläggande socialt 

skyddsnät där mammas eller pappas eller syskons omtanke måste vara stommen. Barn behöver få höra 

att någon tror på dem.  I de fall där det skyddsnätet saknas, krävs det oftast att man sätter in 

samhälleliga resurser där skolan samverkar med andra som aktivt arbetar med att ge dem 

förutsättningarna. Men skolan kan ju inget annat än att erbjuda skola så andra resurser behövs. Kanske 

en ”Nanny” eller personliga assistenter som strukturerar upp hela livssituationen mera aktivt. 
 

På det individuella programmet går det inte att se en tydlig koppling mellan social problematik och 

skolgång eftersom att den problematiken även finns på övriga nationella program på gymnasiet MEN 

skolvägrande, gravida, drogberoende, trötta och outredda handikapp finns och under dessa eller 

liknande förhållanden saknas tyvärr kapacitet att klara ett nationellt program. Flertalet elever vid IV 

påbörjar PRIV något som, för dem, klassas högre rent statusmässigt och ger dem en chans att 

beblandas /behandlas med övriga plus att det också gynnar systemet. De behöver således aldrig säga 

att de går IV, ett program som har låg status i förhållande till övriga, utan att de går numera PRIV. 
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Jag kan inte se att IV skulle vara till nackdel för en elev beroende på om eleven själv är motiverad att 

ens tillhöra systemet och bär en vilja till försoning med det. Men elever som upplevs må dåligt på IV, 

som är i olag med rättvisan eller som av andra skäl inte dyker upp i skolan är individer som vi lätt 

tillskriver ”misslyckade”. Detta är farligt med tanke på att vi blir till genom andra och andras sätt att se 

oss, och det symboliska våldet blir i sådana här lägen mycket påtagligt. Vem har bestämt att det är en 

examina vi ska ha för att bli nått? Hur kan man försvara skolan som ett multifunktionellt system för 

alla när man lägger behörighetsribban så högt? Resultatet blir naturligtvis utslagning. Finns det några 

alternativ än att acceptera hela skolsystemet? Gymnasieskolan i Sverige är frivillig och vi ska ha klart 

för oss att vi är det enda landet i Europa som ens försöker att få alla ungdomar att gå till skolan till 100 

procent. Samhället har en grupp individer som inte faller in under kategorin behöriga då dessa ej 

kunnat prestera. Men betänk tanken att prestera under dåliga förutsättningar där ingen tror på dig, där 

ingen gillar dig eller där du redan är känd som ”stökig”. Det är ju fullständigt tokigt att vi ska begära 

av en gravid tonåring att hon ska tänka på annat än sin egen livssituation när hon dessutom kommer att 

kanske bli ensamstående mamma i slutändan. Att elever med diagnos skriver ut sig från särskolan och 

får gå IV kan jag inte riktigt ta ställning till för det är säkert en otroligt fördel i deras utveckling men 

också en negativ statusprägel för de övriga som hamnar på IV. 

 

SLUTSATS 
Att IV blivit det tredje största programmet beror således på att ungdomar är; trötta, skolvägrande, 

gravida, drogberoende, obehöriga, avhoppare, revolterande osv. Med tanke på att jag just räknat upp 

en rad olika problematiska livsförhållanden så är det inte konstigt att IV är stort och dessa orsaker är 

trots allt bara exempel på vad som bekymrar unga vuxna idag. Skola och statliga system intresserar 

inte alla vid den här åldern och vad man än gör för dessa ungdomar så är det i de flesta fall oerhört 

svårt att få dem att tänka på teoretiska ämnen. En annan orsak till varför IV är stort är att alla skolor 

inte kan erbjuda alla program samt att behörighetskraven gjort grundskolan till den stora boven 

eftersom man där inte hinner med att hjälpa alla till rätta samt att mottagarna saknar den mogenheten. 

Men grundskolan har sina förutsättningar att hjälpa eleverna och att kritisera dem vore fel då elever i 

den åldern lider av antiakademisk åkomma och ”tillskriven-STÖKIG-titel”. Så raden av tänkbara 

orsaker till IV:s popularitet, nationellt sett, är många. Frågan är bara om vi någonsin kommer att kliva 

ur gängorna när det gäller att förstå tonårsproblematiken eller om vi ska reproducera ”täcklapps-

seendet” och fortsätta bortse från sanningen att unga behöver vuxnas TLC (tender, love and care) i 

STÖRRE utsträckning i tidig ålder och att systemet kanske bara gynnar systemet men inte 

ungdomarna. Jag har inte lösningen i den här frågan och jag kan inte själv sätta fingret på vad som 

behöver göras men vi behöver få insikt i att ungdomar behöver mer än skola i skolan. 
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