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Ett stort TACK till; 

 

De elever som ställde upp och gjorde mitt examensarbete möjligt att skriva, alla fantastiska 

lärare på den berörda skolan som har stöttat mig både under min slutpraktik men även under 

skrivandets gång. Tack till min underbara familj som alltid har trott på mig och som 

uppmuntrat mig vid tunga perioder under min studietid. Tillsist vill jag även tacka mina nya 

vänner som jag lärt känna under studieperioden och som har förgyllt mina år på högskolan. Ni 

har gjort dem till de roligaste åren i mitt liv och gett mig minnen för livet. TACK! 
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Abstract 

 

 

Titel: ” IV-elever ser tillbaka på sin tid i grundskolan” - En kvantitativ undersökning utifrån 

ett elevperspektiv. 

Författare: Hanna Bjärnklint 

Nyckelord: grundskolan, individuella programmet, relationer, motivation och elevinflytande.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka elevernas upplevelser av sin tidigare skolgång. Många 

gånger får man både läsa och höra vad olika vuxna personer runt om eleverna har för åsikter 

om skolan, men det är sällan eleverna får göra sin egen röst hörd med sina tankar om sin 

skolgång.   

 

Denna undersökning är kvantitativ och bygger på en enkätundersökning med 58 elever på ett 

individuellt program i Hallands län. Enkäten innehåller totalt 29 frågor som mestadels är 

strukturerade, men några med plats för öppna svar. Enkäten utgår ifrån arbetets frågeställning 

men även utifrån de teoretiska begreppen relation mellan lärare och elev, motivation och 

elevinflytande.  

 

Undersökningens resultat visar på att eleverna inom det individuella programmet har en 

”okej” bild av sin tid i grundskolan och av högstadiet. Dock kom det fram att så många som 

47 av eleverna i undersökningen någon gång har skolkat och att 42 av dem gjorde det under 

sin tid på högstadiet. Många anser att det inte har fått den hjälp av skolan som de hade behövt 

för att uppnå målen i årskurs 9, och att de berodde på lärarna. Trots allt ser eleverna positivt 

på sin nuvarande skolgång, och många av dem har som mål att ta sig in på ett nationellt 

gymnasieprogram.  
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1. INLEDNING 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete utifrån de elever som går på det individuella 

programmet på gymnasiet och deras syn på grundskolan. Efter att ha gjort min slutpraktik på 

det individuella programmet, vill jag nu undersöka bakgrunden till vad det är som gör att så 

många elever inte är behöriga att söka in till ett nationellt gymnasieprogram. Det finns många 

olika aspekter att undersöka när det gäller elevernas upplevelser av sin tidigare skolgång. Jag 

har valt att välja ut dem aspekter som jag tror har störst betydelse för elevernas fortsatta 

studietid. Aspekterna som enkäten bygger på är elevernas bakgrund, grundskolan och 

individuella programmet. Inom dessa aspekter har jag fokuserat på olika teoretiska begrepp 

som jag använder mig av i min analys. Vilka teoretiska begrepp det är kan ni läsa vidare om i 

syftet. Därmed undersöker jag inte skolgången som helhet, utan har valt ut vissa delar.  

 

Andersson (1999) tar i sin bok upp en hel del intressanta aspekter när det gäller skolan. Han 

riktar mycket kritik mot dagens svenska skola. Inte om man jämför den med andra skolor i 

världen, utan om man tittar på skolans egen målsättning. Enligt Andersson (1999) är det en 

viss grupp människor som pratar och får sin röst hörd och som kritiserar skolan eller som 

höjer den till skyarna, och detta är ofta olika vuxengrupper såsom politiker, föräldrar, skolfolk 

och människor som är professionella inom området. De som borde komma till tals är eleverna 

själva. Men det finns få studier där unga människor har fått säga sin mening om skolan 

(Andersson, 1999:12). Jag håller med Andersson på punkten att det väldigt ofta är andra 

vuxna som kommer till tals vad det gäller skolan. Till skillnad från det vill jag med denna 

studie komma åt elevernas egna tankar om sin skolgång.  

 

Efter att ha avslutat grundskolan, är det många elever som fortsätter att läsa på det 

individuella programmet för att uppnå de mål som man ska ha nått i slutet av det nionde 

skolåret. Har dessa elever blivit erbjudna hjälp men inte utnyttjat den, eller är det så att 

grundskolan brister genom att inte kunna erbjuda den hjälp som faktiskt behövs, eller beror 

det på helt andra orsaker? Uppsatsen kommer att problematisera elevernas bristande 

behörighet och undersöka bakomliggande problematik utifrån ett elevperspektiv.  

 

1:1 Bakgrund 

Riksdagen fattade 1991 ett beslut om en ny gymnasiereform där man förutom de 16 nationella 

programmen skulle erbjuda ett individuellt program. Det som är speciellt för det individuella 

programmet, är att det inte har någon förordning med programmål som de nationella 
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programmen har. Det innebär att varje enskild kommun har möjlighet till många olika 

lösningar för de elever som går på individuella programmet (Skolverket, 2001:15). En viktig 

och nämnbar del är elevens individuella studieplan, som man utgår ifrån för att sedan tillämpa 

kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2001:5). Förutom det, framhåller skolverket att det 

finns ett mål som alla elever och lärare på det individuella programmet strävar mot, och det är 

att eleven ska bli behörig för att klara ett nationellt gymnasieprogram. Eftersom alla elever har 

med sig olika förutsättningar måste man möta den enskilda eleven utifrån hans eller hennes 

specifika behov (Skolverket, 2001:12). 

 

Beslutet om det individuella programmet trädde i kraft den 1 juli 1992. Det var den dåvarande 

statsministern Göran Persson som låg bakom beslutet. Anledningen var att alla ungdomar 

skulle ha rätt till utbildning, även de elever som inte sökt eller antagits till det nationella 

gymnasieprogrammet, men också de som avbrutit sin utbildning. Motiven bakom det 

individuella programmet handlade också om en skola som var både 

motivationsskapande/vägledande, men även stödjande för de som inte hade tillräckliga 

kunskaper, var omotiverade eller rentav osäkra i sitt studieval (Skolverket, 2001:15ff). 

Med ovanstående resonemang som bakgrund är det anmärkningsvärt att nämna de riktlinjer 

som skollagen tar upp om det individuella programmet. 

 

I skollagen (SFS 1985:1100) kap 5 om Gymnasieskolan § 4b står följande; 

                       

Ett individuellt program skall först och främst förbereda eleven för studier på ett 

nationellt program eller ett specialutformat program. Utbildningen skall bedrivas 

i en omfattning som motsvarar heltidsstudier […]. 

Ett individuellt program kan 

1. särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat program 

(programinriktat individuellt program), 

2. göra det möjligt för ungdomar att genom lärlingsutbildning förena en 

anställning 

som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan, 

och 

3. möta elevers speciella utbildningsbehov. 
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Elevantalet på det individuella programmet har ökat sedan de nya kraven på behörighet till det 

nationella programmet trädde i kraft 1998. Kraven på godkända betyg i kärnämnena 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik gjorde att många elever kom direkt 

från grundskolan till det individuella programmet (Skolverket, 2001:17). 

 

1:2 Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning om elever på det individuella programmet handlar ofta och mycket om att 

eleverna inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram på grund av bristande betyg i ett 

eller flera kärnämnen, eller att de har för låga betygspoäng. Denna problematik ökade när man 

införde de målrelaterade betygsystemet, det vill säga att man var tvungen att bli godkänd i 

kärnämnena för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Till skillnad från tidigare 

forskning, är mitt syfte att undersöka elevernas upplevelser av sin tidigare skolgång och 

orsakerna till varför eleverna på individuella programmet går där och inte på ett nationellt 

gymnasieprogram, och hur eleverna förhåller sig till grundskolan men också hur de ser på sin 

framtid. Utifrån dem aspekter som jag har valt att undersöka har jag fokuserat på olika 

begrepp som ligger till grund i den enkät som arbetet bygger på. De teoretiska begreppen är 

relation lärare och elev, motivation och elevinflytande. Jag tror att dessa har en stor del i 

varför vi får så många obehöriga elever som går ut grundskolan och det är därför jag har valt 

att koncentrera mig på just dessa delar. 

Mina huvudfrågor som jag söker svar på blir därmed: 

- Hur upplever eleverna sin tid i grundskolan? 

- Hur upplever de sin nuvarande skolgång på det individuella programmet? 

- Hur ser eleverna på sin framtid? 

 

1:3 Disposition 

Uppsatsen första kapitel är Inledningen. Här presenteras idén och bakgrunden till uppsatsens 

ämne och läsaren får en inblick i det individuella programmet. Här finns även uppsatsens 

syfte och frågeställning, samt disposition och avgränsningar. Andra kapitlet är ett 

Metodkapitel, där kommer det fram hur undersökningen har gått tillväga och vilken metod 

som används. Här finns även med för- och nackdelar med metoden, urval av population, 

etiska förhållningssätt, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och metoddiskussion. Vidare 

följer kapitel tre som på ytan berör Grundskolan och Gymnasieskolan. Här introduceras 

grundskolan, gymnasieskolans historik och dagens gymnasieskola. Detta har jag valt att ta 

med för att läsare utanför skolans värld ska få en förförståelse inför kommande läsning. 
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Kapitel fyra är en genomgång av Tidigare forskning som berör uppsatsens syfte. Femte 

kapitlet redovisar de Teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den kvantitativa 

undersökningen. I kapitel sex redovisas det resultat som har framkommit av uppsatsens 

kvantitativa undersökning. Detta görs med text och diagram som förtydliga resultatet. Sedan 

följer kapitel sju som är Analys och diskussion, och tillsist kapitel åtta som jag har valt att 

kalla Avslutning.   

 

1:4 Avgränsningar 

I min undersökning har jag avgränsat mig till ett individuellt program i en av Hallands 

kommuner för att det inte finns mer tid och utrymme för en större undersökning. Jag har 

också valt att endast använda mig utav de elever som går på det individuella programmet i 

dagens läge. Det finns endast ett individuellt program i den kommun som undersökningen 

görs, och på det programmet går det elever från kommunens alla grundskolor. Jag har valt att 

titta på elevernas syn på sin tid i grundskolan. Här har jag valt ut särskilda delar som jag tror 

har stor betydelse för elevernas lärande. I min undersökning har det även kommit fram att det 

är fler pojkar än flickor som inte klarar målen i årskurs 9. Detta har jag valt att nämna för att 

jag tycker det är intressant och anmärkningsvärt för vidare forskning, dock kommer jag inte 

att lägga någon större tyngd på denna aspekt. Jag har även valt att avgränsa mig till högstadiet 

när jag skriver om elevernas tidigare skolgång.   
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2. METOD 

I detta kapitel tas det upp vilken metod som har använts i undersökningen och vilka för- och 

nackdelar det finns med att göra en enkätundersökning. Kapitlet tar även upp urval av 

population, genomförande, etiska övervägande, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och 

metoddiskussion.  

 

2:1 Undersökningsmetod 

Denna uppsats bygger på en kvantitativ undersökning. Det som är speciellt för en kvantitativ 

undersökning är att den bygger på siffror där man undersöker hur mycket och hur många, till 

skillnad från den kvalitativa undersökningen som går mer på djupet (Trost, 2007:18). Jag har 

valt att göra en enkätundersökning som är en kvantitativ metod och ville därmed få med så 

många elever som möjligt på den utvalda skolan.  

 

En enkät är ett formulär och innehåller mestadels frågor med fasta svarsalternativ, och det är 

respondenten som fyller i enkäten. Det finns olika sätt att dela ut en enkät på. Det sätt som har 

använts i denna undersökning är gruppenkäten. Den delas ut till personer som träffas 

regelbundet och befinner sig i samma lokaler. Enkäten delas ut och samlas in direkt på plats 

efter ifyllnad (Ejlertsson, 2005:7f).  

 

Enkäten har delats ut till de elever som i dagsläget läser på ett utvalt individuellt program i 

länet. Enkäten innehåller övervägande strukturerande frågor om hur eleverna uppfattar sin tid 

i grundskolan, varför de går på individuella programmet, hur de ser på sin skolgång idag men 

även hur det ser på sin framtid. Totalt innehåller enkäten 29 frågor som är operationaliserade 

utifrån olika områden inom skolan, såsom lärarna, motivation, kärnämnena, elevinflytande 

och allmänna frågor om eleverna själva och deras bakgrund.  

 

2:1:1 Fördelar och nackdelar med enkät 

Enligt Ejlertsson (2005) finns det både för och nackdelar med att göra en enkätundersökning. 

De nackdelar som man ska tänka på är att det kan bli en del bortfall, och det kan även bli ett 

visst internt bortfall. För att undvika detta ska man tänka på att göra en väl förberedd enkät 

där frågorna är väl utformade. Andra nackdelar man bör tänka på är att man inte kan ha med 

så många frågor utan max 40-50 stycken, och även att man inte kan ha för komplicerade 

frågor och inga följdfrågor som skulle innebära en fördjupning.  
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Det positiva med en enkätundersökning är att man kan göra den på ett stort urval och att det 

går snabbt att få in materialet, särskilt om man använder sig av en gruppenkät. Respondenten 

kan i lugn och ro läsa igenom och fylla i enkäten, då det oftast finns gott om tid. En 

enkätundersökning minskar även den så kallade intervjueffekten, där respondenten kan 

påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor (Ejlertsson, 2005:11ff).    

 

2:2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av elever på ett individuellt program som innefattar fem klasser 

med tjugo elever i varje klass.  

 

2:2:1 Urval och bortfall 
Mitt urval av population är begränsat efter den tid som är disponibel för uppsatsens storlek 

och på grund av att jag är ensam författare till uppsatsen. Därför har jag gjort ett 

bekvämlighetsurval där jag har använt mig av den skola som är mest tillgänglig för min egen 

del, vilket blir ett icke-slumpmässigt urval. På den utvalda skolan går det totalt 100 elever, 

varav 58 elever fyllde i enkäten. Ejlertsson (2005) skriver i sin bok om externt bortfall, dit 

tillhör de personer som vägrar eller inte ha möjlighet att fylla i enkäten (Ejlertsson, 2005:25). 

I min undersökning var det två personer som vägrade att fylla i enkäten och fyrtio som inte 

hade möjlighet på grund av att de var borta när undersökningen gjordes. Ett alternativ för att 

minska bortfallet var att gå tillbaka en annan dag för att se om det var någon som ville fylla i 

enkäten som missade den vid första tillfället. Efter att ha pratat med lärarna på skolan och 

gemensamt kommit fram till att jag inte skulle komma tillbaka, på grund av att det är många 

elever som har heltidspraktik och många som skolkar så pass mycket, vilket skulle innebära 

att det ändå hade varit svårt att få tag på alla.  

 

2:3 Genomförande 

Idén att skriva en uppsats utifrån eleverna på det individuella programmet och deras 

uppfattning av grundskolan, kom redan när jag i höstas gjorde min slutpraktik. Under min tid 

på skolan pratade jag med lärarna och eleverna om de skulle kunna tänka sig att ställa upp i en 

undersökning. Efter att ha formulerat min enkät, skickades även en förfrågan till rektorn på 

skolan (se bilaga 1), som i sin tur tog ärendet vidare till lärarna för ett medgivande.  

 

Enkäten delade jag själv ut på schemalagd skoltid till eleverna. Hade jag inte fått komma på 

lektionstid, hade min undersökning inte varit möjlig. Eftersom många av eleverna på det 
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individuella programmet har hög frånvaro, var jag förberedd på att inte få med alla 100 elever 

i min undersökning.  

 

2:4 Etiska förhållningssätt 

I min undersökning har jag tagit del av vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som 

även Ejlertsson (2005) tar upp i sin bok. Oavsett ändamål ska dessa krav enligt Ejlertsson 

uppmärksammas: 

 Informationskravet 

 Samtycke 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

                                                                         (Ejlertsson, 2005:29f) 

 

Jag har väl förberett eleverna på skolan om att jag kommer att göra en undersökning. Första 

gången jag informerade var under min praktik på skolan. Efter det har jag haft kontakt med 

lärarna på skolan som vet om att jag ska göra en undersökning i form av en enkät. Jag har 

även kontaktat skolans rektor skriftligt och berättat om mitt syfte med undersökningen. 

Eleverna är väl medvetna om att det är frivilligt och att de inte behöver ställa upp om de inte 

vill. Eftersom eleverna är över 15 år får de själva bestämma om de ska ställa upp, utan sin 

vårdnadshavares samtycke. Eftersom enkätundersökningen är anonym finns det varken namn 

eller personnummer på dem som deltar. Deltagarna i undersökningen har blivit informerade 

om att det endast är jag som kommer använda mig av materialet i min uppsats. Och därmed 

kommer ingen annan att ha tillgång till uppgifterna. Denna information har getts till 

deltagarna muntligt innan undersökningen.  

 

2:5 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

Inom en vetenskaplig studie är det viktigt att tänka på dess validitet och reliabilitet. När man 

gör en undersökning måste man veta vad det är man vill undersöka, och därmed vara 

medveten om vad det är vi undersöker (Patel & Davidsson, 1994:85). Dessa två begrepp står i 

ett visst förhållande till varandra. Jag som har gjort denna studie har till min hjälp använt sig 

av Malterud (1998) och hennes olika steg för att se om undersökningen har hög respektive låg 

validitet och reliabilitet.  
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2:5:1 Validitet 

Innehållsvaliditeten ger oss information om det fenomen som intresserar oss, vilket i denna 

uppsats handlar om elevernas egen uppfattning av grundskolan. Uppsatsens syfte är att få svar 

på hur eleverna tänker om sin tid i grundskolan och hur de ser tillbaka på sin tidigare 

skolgång. Här vill jag komma åt just elevernas tankar, och ingen annans. Eftersom ingen 

tidigare forskning om samma problematik har påträffats, är det svårt att mäta den samtidiga 

validiteten. Hade det funnits forskning inom exakt samma område hade man kunnat 

undersöka om de olika resultaten stämmer överens med varandra eller om man hade fått totalt 

skilda utfall. Enligt Malterud (1998)  kan man även fråga sig om man har fått rätt svar på det 

man frågar. I och med att denna undersökning handlar om hur människors uppfattning av ett 

fenomen, är det svårt att säga att ett resultat är felaktigt. Hon menar också att det är viktigt att 

tänka på den kunskap som man får fram vid en undersökning. Är den användbar och kan den 

användas i vidare forskning.  

 

2:5:2 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning eller studie är, alltså resultatets 

trovärdighet. Man kan säga att ju större bortfall desto sämre blir undersökningens reliabilitet. I 

uppsatsens undersökning förekom det många bortfall, vilket då minskar reliabiliteten.  För att 

mäta en undersöknings pålitlighet, kan man göra flera olika mätningar för att se om dem 

stämmer överens. Uppsatsens reliabilitet blir då hög om undersökningen har låg slumpmässig 

variation i svaren, och om en upprepande mätning ger samma resultat Patel & Davidsson, 

2003:100f). Då det inte har funnits tid att göra fler mätningar minskar undersökningens 

reliabilitet något. Ett annat sett att titta på reliabiliteten är att se om det finns någon 

samstämmighet i utfallen mellan olika delar i en enkät som tar upp samma fenomen 

(Malterud, 1998). På denna bit kan man se att det finns en samstämmighet, då respondenterna 

har svarat likvärdigt på många av frågorna. 

 

2:5:3 Generaliserbarhet 

Generalisera betyder att man gör ett övergripande antagande utifrån det resultat man har 

kommit fram till (Stensmo, 2002:39). Att generalisera utifrån det resultat som framkommit i 

denna studie, skulle vara som att säga att alla elever på dem individuella programmen runt om 

i Sverige uppfattar sin skolgång på samma sätt. Men eftersom 58 elever är en sådan liten del 

av alla elever som går på det individuella programmet i hela landet, kan man i detta fall inte 
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generalisera. Många skolor ser olika ut beroende på vilken kommun och stad eleven har bott i 

och på så vis har han eller hon med sig olika uppfattningar om sin skolgång.  

 

2:6 Metoddiskussion 

Uppsatsen bygger som tidigare nämnts på en kvantitativ undersökning som i detta fall är en 

enkätundersökning. Enkätens tre delar är bakgrund, grundskolan och det individuella 

programmet. Jag har inte använt mig av några specifika enkätguider eller dylikt, utan har 

skapat min enkät utifrån egen inspiration som framkommit under tiden som jag gjorde min 

praktik och utav tidigare uppsatser inom ämnet. 

 

Jag har valt att inom de tre delarna gå in på vissa aspekter som jag tror har störst påverkan på 

eleverna och deras studieresultat. Ämnet i sig är så pass brett att jag har fått begränsa mig till 

delar som jag tror ligger till grund för obehöriga elever och individuella programmets ökade 

elevtillströmning. Att antalet elever på det individuella programmet ökar och innebär en viss 

problematik är ingen tvekan. För idealet är väl ändå att så många elever som möjligt ska gå ut 

grundskolan som behöriga för att kunna söka in till ett nationellt gymnasieprogram. Det jag 

vill komma åt med min studie är vad det är som gör att eleverna misslyckas under sin tid på 

högstadiet, och hur eleverna själva ser på sin tidigare skolgång. 

 

Genom arbetet och lika så enkäten, har jag på en del ställen valt att skriva grundskolan och på 

andra ställen högstadiet. Jag vet att detta kan skapa missförstånd, men har valt att skriva så för 

att eleverna har lättast att minnas tillbaka den tid som ligger dem närmst. Jag undersöker 

elevernas upplevelser av grundskolan men på många ställen och särskilt i enkäten skriver jag 

högstadiet. En del frågor i enkäten syftar även tillbaka på flera år vilket gör att jag måste 

använda ordet grundskola. Men i de flesta fall syftar frågorna på elevernas tid i högstadiet, 

vilket ha gjort att jag använt ordet högstadiet för att eleverna ska veta vilken tid de ska 

reflektera över. Detta är jag medveten om, och jag vet att det kan ge minnesfel. Men min 

avsikt är inte att få en exakt minnesbild, vilket gör att jag kan använda mig av den typen av 

frågor.  

 

Jag vill även i min metoddiskussion ta upp det faktum att mitt resultat och de skillnader som 

har framkommit inte är signifikant testade och kan därmed beror på slumpen. Resultatet visar 

på en deskriptiv forskning där jag gör analysen i huvudet. Jag är också medveten om att 

undersökningen har gett en någon ytlig information, och att det hade varit lämpligt att 
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komplettera studien med några kvalitativa intervjuer för att gå mer på djupet. Detta har dock 

inte gjorts på grund av tidsbrist.  
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3. ÖVERBLICK AV SKOLAN NU OCH DÅ 

Alla barn i Sverige som är mellan 7-16 år har skolplikt. Grundskolan är obligatorisk, avgiftsfri 

och ska vara likvärdig var än i landet man bor. Grundskolan ska ligga till grund för vidare 

utbildning. Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper och färdigheter, samt att utveckla 

dem till ansvarstagande människor och samhällsmedborgare. Skolan ska lära ut 

grundläggande värden som överrensstämmer med grundläggande demokratiska värderingar 

(Skolverkets Rapport Nr 288, 2006:62). Efter grundskolan erbjuds eleverna att gå en 

gymnasieutbildning fram till dess då de fyller 20 år. 

 

3:1 Grundskolan 

Var tionde elev från grundskolan är inte behörig att söka in till det nationella 

gymnasieprogrammet. Av dessa elever är antalet pojkar avsevärt större, och så har det sett ut 

ända sedan man införde det målrelaterade betygssystemet (Skolverkets Rapport Nr 288, 

2006:62). I läroplanen står det tydligt att skolan ska arbeta för kvinnors och mäns lika 

möjligheter, vilket man kan läsa i nedanstående utdrag ur Lpo 94. 

                       

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. 

                                                                                                                                     (Lpo 94:4) 

 

Enligt skolverket har antalet elever som inte har uppnått målen i grundskolans olika ämnen 

sett likvärdigt ut de senaste fem åren. Men att pojkar generellt presterar sämre i skolan än vad 

flickor gör, är ingen nyhet enligt Skolverket. Under de senaste 30 åren har det sett ut så, och 

har gjort det, även om man tittar på elever i de lägre åldrarna. Detta gäller såväl de elever med 

utländsk bakgrund, där flickorna har lättare för att nå de krav som ställs på dem för ett högre 

betyg (Skolverkets Rapport Nr 288, 2006:65). I en annan rapport pekar skolverket på att det 

enda ämnet som pojkar presterar bättre i är idrott och hälsa, i de flesta andra ämnen ligger 

flickorna högre betygsmässigt. Det är fler pojkar i grundskolan som får särkilt stöd, än vad det 

är flickor (Skolverket, 2001:12) 
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I samma rapport står det att alla elever kommer ifrån olika förhållanden, och ungdomarna 

själva väljer varken sina föräldrar eller uppväxtvillkor, som är två viktiga delar när det gäller 

förutsättningar i skolan. Trots att skolan sätter in olika insatser för elever i behov av särskilt 

stöd, är det inte alltid att detta hjälper. Elever som inte klarar godkänt i kärnämnena i 

grundskolan får då gå på det individuella programmet som är förberedande inför det 

nationella gymnasieprogrammet (Skolverket, 2001:12). 

 

3:2 Gymnasieskolans historik 

Hultqvist skriver i sin avhandling om gymnasieskolans historik från 1960– talet och fram till 

idag, och hon belyser problematiken runt de ”icke-traditionella” gymnasieeleverna. Hon har 

koncentrerat sig på statens utredningar, och börjar med 1960-talets stora utredningar om 

gymnasiet och fackskolan. 

 

 I takt med att familjernas levnadsstandard ökade, blev också efterfrågan på högre utbildning 

större. År 1960 uppkom Gymnasieutredningen och två år senare Fackskoleutredningen. 

Uppdraget var att ta fram en reform för den skola som kom efter grundskolan, då en markant 

ökning av elevtillströmningen hade skett under de senaste femton åren. I och med den ökade 

efterfrågan av vidare utbildning, tillsattes 1963 en yrkesutbildningsutredning.  Fackskolan 

inrättades som ännu en gymnasial skolform 1965. Innan fackskolorna tillsattes fanns det 

allmänna gymnasiet och tekniska gymnasiet, men dessa räckte dock inte till då allt fler elever 

ville gå vidare från grundskolan till gymnasiet (Hultqvist, 2001:50ff). 

 

Hultqvist skriver vidare i sin avhandling att Fackskolorna syftade till att ge en yrkesutbildning 

på en så kallad mellannivå i första hand inom teknik, ekonomi och vård.  

I Fackskoleutredningen som tillsattes 1962 kan man se att Fackskolans uppgift var att erbjuda 

eleverna vidare utbildning efter grundskolan. Yrkesskolan blev i stort sett en utpräglad 

yrkesutbildning utan möjlighet till vidare utbildning (Hultqvist, 2001:53). 

 

3:3 Gymnasieskolan idag 

Idag erbjuds elever utbildning av olika gymnasieskolor efter det att de har gått ut grundskolan. 

Enligt skolverkets hemsida är gymnasiet en avgiftsfri och frivillig skolform för elever mellan 

16-20 år. Elever som har avslutat grundskolan med godkända betyg i kärnämnena 

svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik är behöriga att söka in till ett 

nationellt program eller ett specialutformat program. De olika programmen är antingen 
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studieförberedande, yrkesförberedande eller både och. Idag finns det 17 nationella 

gymnasieprogram vilka sträcker sig över 3 år. I programmen ingår kärnämnen, 

karaktärsämnen, projektarbete, valbra kurser och verksamhetsförlagd utbildning.  

De elever som inte är godkända i ovan nämnda kärnämnen är inte behöriga till ett nationellt 

program, och får då söka in till det individuella programmet (Skolverket).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Tre personer som har forskat inom individuella programmet och om elever som inte är 

behöriga till gymnasiet är Gunilla Ingestad, Elisabeth Hultqvist och Martin Hugo. Deras 

forskning bygger på kvalitativa och kvantitativa studier, och deras syften har varit analysera 

skolsvaga elever och deras möte med individuella programmet, men även att förstå och kunna 

beskriva obehöriga elevers erfarenheter av både grundskolan men också gymnasieskolan.  

 

4:1 Individuella programmet och elever med bristande behörighet 

Enligt Hultqvist (2001) beskriver skolledare och lärare att kunskapsnivån i skolan har sjunkit 

de senaste åren, och att det individuella programmets växande omfattning är ett bevis på detta. 

Hultqvist har i en tidigare studie intervjuat lärare på det individuella programmet. Dessa lärare 

beskriver att en del elever inte har några som helst baskunskaper i svenska, matematik och 

engelska, när de kommer till individuella programmet. Detta gör att undervisningen hamnar 

på en nivå som liknar den eleverna läser på mellanstadiet (Hultqvist, 2001:20f). 

 

Hugo (2007) hänvisar i sin avhandling till statens offentliga utredning, att 25 % av eleverna 

som går ut grundskolan inte uppnår målen för godkänt i ett eller flera av skolämnena. 10 % av 

dessa elever har inte godkänt i något av ämnena svenska, engelska och matematik, vilket 

stänger möjligheten att söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram (Hugo 2007:23). 

Tanken med ett individuellt program är att kunna erbjuda de elever som inte är godkända i 

kärnämnena från grundskolan en kompensatorisk utbildning. På det individuella programmet 

ska eleverna förbereda sig inför ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram 

(Skolverket 2001:9). De elever som har samlats på individuella programmet har av skolan 

bedömts vara i behov av ett extra gymnasieår och uppfattas som ”skolsvaga” (Hultqvist, 

2001:13). 

 

I sin avhandling belyser Hultqvist problematiken om att eleverna trivs bra på det individuella 

programmet, men att eleverna även påpekar att undervisningsnivån är för låg. Eleverna har 

förklarat att de ställer sig kritiska till de korta skoldagarna, få läxorna och inga betyg etc. Ett 

möjligt svar på denna problematik, kan enligt Hultqvist tolkas som en reaktion på 

särbehandling. Anledningen att de går på ett individuellt program är att de ofta behöver en 

individuell studieplan. Vilket därmed ger ett lägre tempo, som gör att det både orkar och 

hinner med vad de ska för att uppnå målen (Hultqvist 2001:24). Ingestad (2006) hänvisar i sin 

avhandling till Carlsson, som menar att de gymnasieelever på individuella programmet som 
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upplever allt för låga krav, får både sämre motivation och sämre självkänsla (Ingestad, 

2006:121).   

Vilka är då dessa elever som har slutat grundskolan med ofullständiga betyg? Gunilla 

Ingestad (2006) har skrivit en avhandling som heter Dokumenterat utanförskap. I denna 

avhandling belyser hon de elever som inte når läroplanens kursmål. Hon har tittat på elevernas 

tid i grundskolan, men även hur det har gått för dem efter att de har avslutat grundskolan.  

Studiens teoretiska del bygger på det relationella perspektivet. Detta innebär att det finns en 

tanke om interaktion mellan individ och samhälle. Med en enkel förklaring skriver Ingestad, 

att individen formas och utvecklas genom samspelet med andra, och samhället utvecklas 

genom individer (Ingestad 2006:18). Vidare skriver Ingestad i sin avhandling om de elever 

som tydligt har visat att de når kunskapsmålen, men att de inte vill delta i den skolverksamhet 

som förväntas av dem. Enligt henne blir dessa elever till ett ”hot” för utbildningssystemet 

(Ingestad, 2006:126). 

 

Både Ingestad (2006) och Hultqvist (2001) har i sina avhandlingar kommit fram till att 

eleverna på det individuella programmet har en stark medvetenhet om att de inte tillhör en 

ordinarie verksamhet. Det enda de har gemensamt är att de inte har klarat godkänt i 

kärnämnena, eller på annat sätt inte passar in på ett vanligt nationellt gymnasieprogram. De 

elever som inte når ett betyg i behörighetsämnena missar ofta ett annat skolämne på grund av 

att de lägger ner mer tid på kärnämnena. Eftersom undervisningen allt mer sker i grupper som 

är indelade efter prestationsnivå, som ”sämre” och ”bättre”, gör detta att eleverna begränsar 

sitt sociala kontaktnät i skolan. Eleverna är klart medvetna om vilken grupp de tillhör, och blir 

därmed stämplade både inför sig själva, men också inför omgivningen (Ingestad, 2006:120).  

Enligt Ingestad är det 30-40 procent av eleverna i ett testresultat som någon gång varit i behov 

av stödåtgärder, och en liten del som bara några procent, får låga resultat vid test efter test 

under hela sin skoltid, och som även slutar grundskolan med ofullständiga betyg. Dock 

påpekar hon, att det inte enbart är godkända betyg i kärnämnena som är förutsättningen för att 

lyckas på ett gymnasieprogram (Ingestad, 2006:112). Hugo (2007) refererar i sin avhandling 

till SOU att, av de elever som inte har uppnått målen i årskurs 9, har många läs- och 

skrivsvårigheter. Många av dessa elever lämnar grundskolan med en negativ inställning till 

skolan, dåligt självförtroende och dåliga erfarenheter av ett ständigt misslyckande (Hugo, 

2007:23).  
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Det finns många olika orsaker till att eleverna på individuella programmet har misslyckats 

med sin tidigare skolgång. Man kan dela upp orsakerna i tre kategorier. Den första är 

individrelaterade orsaker, som handlar om att eleven har någon form av medicinska, psykiska 

eller sociala svårigheter. Den andra kategorin är processrelaterade orsaker, sådant som 

handlar om problem i skolmiljön och som personal kan påverka. Det kan bero på låg 

ambitionsnivå, arbetssätt, brist på stöd eller brister i hur skolan arbetar med elever som har 

funktionshinder eller olika diagnoser. Den tredje kategorin är systemrelaterade orsaker som 

till exempel betygssystemet och behörighetsregler (Myndigheten för skolutveckling, 

2007:21).    

 

4:2 Tidigare uppsatser inom det Individuella programmet 

Då det har varit svårt att hitta tidigare forskning med liknande frågeställning som i detta 

arbete, har jag valt att presentera två andra examensarbeten som har liknade syfte som i mitt 

eget arbete.  

 

Josefine Stridh och Elina Trens på socionomprogrammet i Göteborg skrev hösten 2009 en 

uppsats om sju ungdomars väg till det individuella programmet. Deras syfte var att undersöka 

elevernas upplevelser av sin tidigare skolgång. De ville även med sin studie få en förståelse 

för hur ungdomarna hade blivit bemötta i skolan. Deras undersökning är kvalitativ och bygger 

på intervjuer med sju elever. Resultatet de kom fram till visar att många av eleverna hade låga 

förväntningar på sig själva och sitt studieresultat, men även att lärarna hade låga förväntningar 

på dem. Samtliga elever i undersökningen hade fått någon form av särskilt stöd under de 

senare åren av grundskolan. Detta stöd var vanligtvis i mindre grupper utanför klassrummet 

som gjorde att de kände sig utanför gruppen (Stridh & Trens, 2009). 

 

En annan uppsats som handlar om elever på det individuella programmet är skriven av Karin 

Wedin och Carola Elgh som har gått på Högskolan i Gävle. Syftet med deras uppsats har varit 

att undersöka de faktorer som möjligtvis har påverkat eleverna så pass negativt att de inte har 

klarat grundskolans krav. De tar tillvara på elevernas egna upplevelser av högstadietiden. 

Författarna lyfter fram två intressanta aspekter som är viktiga utifrån ett elevperspektiv. Dessa 

två är dels lärarnas elevsyn, men även hur stor meningsfullhet eleverna känner i sitt 

skolarbete. Undersökningen utgår både ifrån kvantitativa enkäter med 48 elever och 

kvalitativa intervjuer med 8 elever för att fördjupa sig i enkätfrågorna. Resultatet i 
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undersökningen visar på att eleverna saknar att bli sedda som egna individer. Resultatet visar 

även att eleverna vill bli lyssnade på och respekterade (Wedin & Trens, 2007). 
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5. TEORETISKA BEGREPP 

För att få en förståelse av elevernas tid på högstadiet och vad de anser om sin tid där, har jag 

valt att analysera mina aspekter utifrån nedan nämnda teoretiska begrepp. Dessa begrepp är 

först och främst den relation som lärare och elev skapar och som spelar en stor roll när det 

kommer till elevens trivsel i skolan, men det handlar också om elevens motivation och 

engagemang. Tills sist handlar det om elevinflytande, vilket både skollagen och läroplanen 

framhåller som en viktig aspekt i elens skolgång. Dessa tre begrepp går in i varandra, och det 

ena kan inte utesluta det andra. Alla är lika viktiga för att få en väl fungerande skola med 

motiverade elever som har bra självförtroende och en positiv bild av skolan.  

 

5:1 Relation lärare och elev 

Birnik (1999) skriver i sin bok att läraren har stor betydelse i sitt sätt att vara mot eleverna, 

eftersom han eller hon utövar elevinflytande på eleven och kan därmed framkalla olika 

elevbeteenden. Birnik (1999) hänvisar i sin bok vidare till Hargreaves som menar att 

interaktionen mellan två personer består av ett beteende som uttrycks av läraren, och ett 

beteende som uttrycks av eleven som är beroende av läraren. Men han menar även att 

förhållandet mellan lärare och elev är ömsesidigt och att båda två är beroende av varandra.  

 

Birnik (1999) återkopplar till Hargreaves och hans socialpsykologiska perspektiv, vilket 

innefattar interpersonella relationen mellan två eller flera personer. Han anser att vi inte kan 

påstå att en elev är ointresserad utan att se det i relation till läraren. En möjlig orsak till 

elevens ointresse kan enligt Hargreaves ligga hos lärarens sätt att själv framkalla ointresset.  

 

För att eleven ska känna sig trygg i skolan och med sin lärare, måste läraren skapa ett bra 

undervisningsklimat, dels för elevens behov men även för sig själv. Lärarens och elevens 

relation har stor betydelse när det kommer till elevens motivation. Enligt Birnik (1999) menar 

Wentzel att eleverna blir motiverade när de känner att läraren bryr sig om dem (Birnik, 

1999:18f). 

 

Elevernas önskemål om hur en bra lärare bör vara är nog så viktigt för att eleven ska känna 

motivation och tillfredställelse. Birnik (1999) hänvisar till Clark som har gjort en 

undersökning om elevers behov och vad de finner som önskvärda egenskaper hos en bra 

lärare. De fyra punkterna som kom först är att bli sedd, att bli uppmuntrad, att bli respekterad 

och att bli vägledd (Birnik, 1999:22). 
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5:2 Motivation 

På ett enkelt sätt kan man säga att motivation är ett begrepp inom den psykologiska 

vetenskapen som handlar om inre och yttre drivkrafter, som påverkas av människans 

förväntningar, tankar, egenskaper och värderingar (Hassmén, Hassmén & Plate 2003:164ff).  

Stensmo (2008) skriver i sin bok att människan strävar efter det som är förknippat med lust 

och försöker undvika det som innebär olust. Med detta innebär det att det finns en inre och 

yttre strävan, att uppnå målet eller att undvika målet (Stensmo, 2008:117). 

Inre motivation är de mål som finns inom en individ och som utgörs av behov som ska 

tillfredställas. Stensmo (2008) tar upp Maslows behovshierarki som innebär att man skiljer på 

bristbehov och utvecklingsbehov.  De bristbehov som finns hos individen är nödvändiga för 

överlevnad och välbefinnande, hit hör behoven av säkerhet, trygghet, kärlek och gemenskap.  

Utvecklingsbehoven handlar däremot om självkänsla och självförverkligande (Stensmo, 

2008:118). 

 

Yttre motivation är de mål som finns i individens omgivande miljö. Här tar Stensmo (2008) 

upp Skinners beteendeteori om olika typer av belöningar och bestraffningar. Belöningar är 

följder som ökar chansen för ett visst beteende. Det finns olika belöningar eller incitament 

som kan påverka en individs beteende. Materiella incitament är sådant som t.ex. godis, 

leksaker, böcker eller pengar. Sociala incitament är att bli sedd och uppskattad av personer i 

sin omgivning. Ett bra betyg eller ett positivt skriftligt omdöme är exempel på sociala 

incitament. Bestraffningar är till för att motverka ett oönskat beteende hos individen. Straff är 

enligt Skinner information om att man har brutit mot en regel, överenskommelse eller 

förväntan. Exempel på straff kan vara kvarsittning eller tråkiga arbetsuppgifter. Straff kan 

också innebära att man fråntas privilegier, sänkt betyg eller begränsad rörelsefrihet (Stensmo, 

2008:118f).  

 

Interaktiv motivation handlar om det samspel som formas mellan situation och en person. 

Enligt Lewis fältteori strävar människan mot olika mål. Vilket mål som blir framträdande 

beror på individens tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande. Enligt Lewis 

medarbetar Hoppe kan interaktiv motivation liknas via en formel, M = F x V. Motivation är 

lika med förväntan om framgång men även möjligheten att misslyckas, och värdet av att ha 

framgång och att nå målet. Den förväntan som finns hos individen om att nå ett mål, beror på 

tidigare erfarenheter av framgång och misslyckande. En annan teori som Stensmo (2008) 

hänvisar till är Atkins motivationsteori. Den beskriver prestationsmotivationen som två delar, 



 25

lusten att göra en uppgift och rädslan av att misslyckas. Innan en uppgift tas i bruk gör 

individen en bedömning av chansen att lyckas och möjligheten att misslyckas. I en allt för lätt 

uppgift finns risken för att motivationen är för låg för att ta sig an uppgiften. I en allt för svår 

uppgift finns rädslan av att misslyckas. Tidigare studier visar på att lärare som har höga 

förväntningar på sina elever, ofta får högpresterande elever i klassrummet. Men däremot de 

lärare som inte har några höga förväntningar på sina elever får istället lågpresterande elever. 

Detta kan påverka eleverna så att de gör om lärarens förväntningar till sina egna, och 

presterade därefter. Detta är ett tydligt exempel på hur prestationsmotivation skapas mellan 

lärare och elev (Stensmo, 2008:120f).  

 

5:3 Elevinflytande 

Selberg (2001) hänvisar till skolkommittén som verkade 1996 och som delade in 

elevinflytande i två delar. Det första var elevernas inflytande över sitt eget lärande, och det 

andra var elevernas inflytande i skolans lokala arbetsplan. Skolkommittén menar då att 

eleverna skulle ha inflytande eftersom det var en mänsklig rättighet, och för att det ingår i 

skolans roll att fostra demokratiska medborgare, men även för att det är en förutsättning för 

elevernas lärande (Selberg, 2001:33). 

 

Det finns många som har forskat inom området elevinflytande och dess effekter. En av dem är 

Ekholm som har gjort många olika studier. En av de första gjordes 1976 och omfattade 15 

högstadieskolor i Västsverige. Resultatet av hans undersökning visade då att elever har 

mycket lite elevinflytande i skolans verksamhet.  I undersökningen kom han även fram till att 

elevers engagemang ökar om de får vara med och påverka sitt skolarbete. Elva år senare 1987 

gjorde Ekholm en ny undersökning och konstaterade då att grundskolorna fortfarande bedrev 

ett lärarstyrt arbetssätt (Selberg, 2001:33). Några år senare gjordes ytterligare undersökningar 

som fortfarande visade på ett lågt elevinflytande, och att de frågor som rör undervisningen 

oftast planeras utan eleverna. Selberg (2001) tar upp Lindgren som har gjort en studie där 

resultatet visar att elevinflytande inte har den dignitet som styrdokumenten vill framhålla. 

Vidare har Ekholm kommit fram till att lärarna anser det vara en mognadsfråga, huruvida 

eleverna ska få inflytande i undervisningen eller inte (Selberg, 2001:34ff). 

 

Både skollagen och läroplanen tar upp betydelsen av elevinflytande. Eleverna har rätt till både 

ansvar och inflytande vad det gäller undervisningens innehåll och utformning, men även när 

det handlar om förhållandena och miljön i skolan. På skolverkets hemsida står det klart och 
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tydligt hur viktigt det är för eleverna att kunna se att sitt eget inflytande i skolarbetet ger 

resultat (Skolverket).                       

I skollagen (SFS 1985:1100) 4 kap om Grundskolan § 2 står följande; 

 

                      Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 

                      utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande 

                      skall anpassas efter deras ålder och mognad.                                       (Skollagen) 
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6. RESULTATREDOVISNING 

Resultatet som har framkommit är baserat på 58 elever av totalt 100, på ett individuellt 

program i länet. Nedan följer svar på de frågor som ingår i enkäten. Enkäten är uppdelat i tre 

delar. Första delen handlar om eleverna och deras bakgrund. Andra delen handlar om 

grundskolan och hur eleverna ser på sin tid i skolan. Denna del är uppdelat i ytterligare delar 

som handlar om kärnämnena, motivation, lärarna och elevinflytande. Del tre i enkäten handlar 

om det individuella programmet och elevernas tankar om framtiden. 

 

6:1 Bakgrund 

Här presenteras hur många killar respektive tjejer som deltog i undersökningen. Resultatet 

visar att det är 55 % killar vilket motsvarar 32 stycke, och 45 % tjejer eller 26 stycken som 

var med. Av dem 58 elever som är med, är det 42 stycken som har svenska som modersmål, 

och 16 stycken har svenska som andra språk. Många av eleverna som medverkar i 

undersökningen har med sig en diagnos eller någon annan svårighet som har betydelse för 

deras inlärning (se figur 1).  

 
Figur 1. Elevernas bakgrund 
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Figur 1 visar vad eleverna har med sig för diagnoser eller svårigheter när det kommer till det 

individuella programmet. Man kan tydligt läsa av att 5 elever har ADHD, 6 elever har dyslexi, 

3 elever har läs- och skrivsvårigheter, 17 elever har koncentrationssvårigheter och 8 elever 

svarar att det har något annat. På detta svarsalternativ fanns det plats för eleverna att själva 

fylla i. Det som framkom som annat var bland annat autism, depression, ångest och 
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ätstörningar. Av de 58 elever som fyllde i enkäten hade 33 stycken någon form av svårighet 

enligt dem själva. Endast 25 elever svarade att de inte hade någon.  

 
6:2 Grundskolan 

Del två i enkäten svarar på frågor om hur eleverna uppfattar sin tid i grundskolan och främst 

tiden på högstadiet. De första tre frågorna handlar om hur eleverna trivdes i skolan och om de 

skolkade mycket.  

 

Figur 2. Elevernas upplevelser av grundskolan 
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Figur 2 visar hur eleverna upplevde sin tid i grundskolan. De flesta tyckte att skolan var okej, 

men många svarade också att dem aldrig har tyckt om skolan. 

 

Figur 3. Elevernas svar på frågan om skolkning 
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Figur 3 visar om eleverna någon gång under sin skoltid har skolkat. Diagrammet visar att de 

flesta av respondenterna någon gång har skolkat. Den tid elevernas skolkade som mest var 

under högstadiet. Så många som 42 elever svarade att de hade skolkat som mest mellan 

årskurs 6-9.  På den frågan fanns det även utrymme för fylla i varför de skolkade. 

Anledningarna var många men de flesta svarade att lektionerna var tråkiga och att lärarna inte 

var bra eller att de bara var trötta och helt enkelt inte orkade gå på lektionerna. En femtedel av 
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eleverna skolkade för att de mådde psykiskt dåligt på grund av familjeproblem eller att de var 

mobbade. Istället för att gå på lektionerna var de ute i korridorerna själva eller med andra 

elever som också skolkade. 

 

6:2:1 Kärnämnena 

Under denna rubrik redovisas det vad eleverna tycker om kärnämnena svenska, matematik 

och engelska. Om de har haft lätt respektive svårt för något av ämnena. Eleverna fick även två 

öppna frågor där de kunde svara på vilka ämnen som var roligast men också tråkigast. De 

ämnen som eleverna tyckte bäst om på högstadiet var idrott, bild och hemkunskap. De ämnen 

som de tyckte minst om var matematik och de naturorienterade ämnena.   

 

Figur 4. Elevernas tankar om ämnet svenska 
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Figur 4 visar elevernas svar på frågan om vad de ansåg om kärnämnet svenska. I diagrammet 

kan man tydligt avläsa att eleverna upplevde svenska som ett ganska lätt ämne. 

 

Figur 5. Elevernas tankar om ämnet engelska  
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Figur 5 visar elevernas svar på frågan om vad de ansåg om kärnämnet engelska. Många 

svarade att de tyckte ämnet var väldigt och ganska lätt, men det var även fler som svarade att 

det var svårt om man jämför hur många som tyckte att svenska var svårt. 
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Figur 6. Elevernas tankar om ämnet matematik 
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Figur 6 visar elevernas svar på frågan om vad de ansåg om kärnämnet matematik. Här svarade 

majoriteten att det är ganska svårt. Om man jämför de tre kärnämnen kan man se att flest 

elever ansåg att matematiken var svårast. 

 

6:2:2 Motivation 

 

Figur 7. Eleverna svarar på om de har fått tillräckligt med stöd av skolan 
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Figur 7 svarar på frågan om eleverna tyckte att de hade fått det stöd från skolan som de hade 

behövt för att klara målen i årskurs 9 svarade majoriteten av eleverna att de inte hade fått det. 

Endast 8 elever svarade att de hade fått tillräckligt med hjälp och stöd av skolan (se figur 7). 

Däremot tyckte övervägande delen elever att de hade fått hjälp och stöd hemifrån, men att 

deras motivation till att lära inte var så bra under tiden på högstadiet.  

 

6:2:3 Lärarna 

Enkäten innehåller fyra frågor som handlar om hur eleverna upplevde sina lärare på 

högstadiet, och om de upplevde att lärarna såg, bekräftade och lyssnade på dem. En fråga 

handlade om huruvida lärarna tog vara på elevernas styrkor i de olika ämnena.  
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Figur 8. Elevernas upplevelser av sina lärare på högstadiet 
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Figur 8 visar vad eleverna har för upplevelser av sina lärare på högstadiet. De flesta tyckte att 

några var bra och några var mindre bra. 18 elever ansåg att lärarna var mindre bra medan 11 

elever tyckte att de flesta var bra. 

 

Figur 9. Eleverna svarar på frågan om läraren tog vara på deras styrkor 
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Figur 9 visar vad eleverna svarade på frågan om lärarna tog tillvara på deras styrkor och 

intressen i de olika ämnena.  

 

6:2:4 Elevinflytande 

Några av frågorna i enkäten handlar om elevinflytande i undervisningen, och om de har fått 

vara med och påverka sin inlärning genom att välja olika material och hjälpmedel. 

Majoriteten av respondenterna tyckte att de hade fått prova på olika hjälpmedel i ämnena 

under sin tid på högstadiet. Däremot är många elever kritiska till frågan om de fick vara med 

och påverka innehållet och arbetssättet i de olika ämnena. Eleverna tror att de kanske hade 

klarat grundskolan bättre om de hade fått vara med och bestämma mer.  
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Figur 10. Elevernas svar på frågan om de fick vara med och påverka innehåll och arbetssätt 
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Figur 10 visar hur eleverna ställde sig i frågan om de fick vara med och påverka innehåll och 

arbetssätt. Så många som 26 elever svarade att de sällan fick vara med och bestämma detta. 9 

elever svarade aldrig, 19 elever svarade ibland och endast 4 elever svarade oftast. 

 

Figur 11. Elevernas tankar om elevinflytande 
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Figur 11 förklarar vad eleverna svarade på frågan om de hade klarat skolan bättre om de hade 

fått mer inflytande i arbetssätt och i innehållet. De flesta tror att de hade klarat skolan bättre 

om de hade haft mer elevinflytande. 
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6:3 Individuella programmet 

Del 3 i enkäten handlar om individuella programmet och hur eleverna ser på sin framtid.  

 

Figur 12. Anledning till varför eleverna i undersökningen går på Individuella programmet 
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Figur 12 visar att de flesta respondenterna på det individuella programmet saknar betyg i 

kärnämnena eller saknar betygspoäng för att komma in på ett önskat gymnasieprogram (se 

figur 13). Endast tre elever har hoppat av från ett nationellt program och en elev läser på 

individuella programmet av andra orsaker. På denna fråga har eleverna fått fylla i mer än ett 

svarsalternativ. Och på svarsalternativet andra orsaker, har några elever fyllt i att det läser på 

individuella programmet på grund av att de hade hög frånvaro på högstadiet, och där av 

missade att få betyg. Två elever fyllde i att de hade suttit inne på ungdomsanstalt och 

behandlingshem och därför kommit efter i skolarbetet. 

 

Figur 13. Elevernas inställning till skolan idag 
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Figur 13 visar att eleverna på det individuella programmet har idag, en något så när bra bild 

av skolan och tycker att skolan är både rolig och lärorik. 
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6:3:1 Elevernas tankar om sin framtid 

Av totalt 58 elever som fyllde i enkäten, är det 54 elever som har som mål att gå vidare från 

individuella programmet och in på nationellt gymnasieprogram. De resterande 4 eleverna vill 

börja arbeta efter att de har fått ett slutbetyg från grundskolan.  

 

Figur 14. Elevernas mål efter Individuella programmet 
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Figur 14 visar elevernas tankar om tiden efter individuella programmet. De svarade på frågan 

om de hade tänkt studera vidare på ett nationellt gymnasieprogram eller om de hade tänkt 

börja arbeta. 

 

Figur 15. Elevernas mål efter nationellt gymnasieprogram 
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Figur 14 visar elevernas mål efter att ha avslutat ett nationellt gymnasieprogram. 38 av 

eleverna vill börja arbeta, medan 20 elever har som mål att studera vidare på högskola eller 

universitet. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

I min analys och diskussion kommer jag att analysera mitt resultat med hjälp av tidigare 

forskning och teoretiska begrepp. Jag har valt att dela upp analysen i tre olika delar, dessa är 

bakgrund, grundskolan och det individuella programmet. Bakgrund handlar om eleverna och 

hur deras tid på högstadiet möjligtvis har kunnat se ut. Grundskolan tar upp de olika faktorer 

som spelar en avsevärd roll för en elev på högstadiet och som är viktiga bitar för att en elev 

ska lyckas med sitt skolarbete. Till sist analysera jag elevernas tankar om sin nuvarande 

skolgång och deras framtidsplaner. 

 

7:1 Bakgrund 

I undersökningen framkom det precis som tidigare forskning visar, att de flesta som går på ett 

individuellt program saknar betyg i ett eller flera kärnämnen, eller saknar betygspoäng för att 

komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Många av dem som saknar behörighet och 

kommer till ett individuellt program, har enligt Hugo (2007) ofta läs- och skrivsvårigheter. 

Detta kan vi se en viss likhet med i undersökningens resultat, där det framkommer att så 

många som 33 av 58 elever antingen har ADHD, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter eller annat. Detta kan givetvis vara en anledning till att många av 

dessa elever kommer efter i sitt skolarbete. Elever med svårigheter blir ofta precis som 

Ingestad (2006) skriver, placerade i mindre grupper för att de ska få den hjälp de behöver. 

Detta är något som även Stridh och Trens fäster uppmärksamheten på i sin uppsats, där de 

skriver att eleverna plockas ur den stora gruppen för att placeras i en mindre grupp. Deras 

resultat visar att eleverna då känner sig utanför, och med det också särbehandlade. Det skulle 

naturligtvis kunna vara en av anledningarna till att så många elever lämnar högstadiet med en 

negativ inställning till skolan, och med ett dåligt självförtroende. Detta stämmer överens med 

det resultat som framkom i undersökningen, där flera elever på det individuella programmet 

tycker att grundskolan var ”okej” men inte så mycket mer. En annan problematik som 

Ingestad (2006) tar upp och som också kan vara en av anledningarna till bristande 

betygspoäng, skulle kunna vara att eleverna satsar på behörighetsämnena som svenska, 

matematik och engelska, och därmed missar ett annat skolämne. Resultatet i undersökningen 

visar också att en del av eleverna saknar behörighet på grund av att de har skolkat av olika 

anledningar, suttit på ungdomsanstalt eller varit på behandlingshem. Dessa orsaker kan vi 

kalla individrelaterade orsaker eftersom dem handlar om elevens medicinska, psykiska eller 

sociala svårigheter. Några elever svarade i enkäten att de hade ångest, var deprimerade eller 

hade någon form av ätstörning. Detta kan givetvis leda till mindre ork, som i sin tur leder till 
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skolk och därmed sämre eller helt uteblivna betyg. Vems fel är det då att eleverna inte klarar 

målen i årskurs 9, och därmed måste lägga minst ett år till på ett individuellt program? Genom 

att tolka resultatet utifrån enkäterna, kan man se en viss antydan till att eleverna själva ansåg 

att deras misslyckande berodde mycket på skolan och lärarna. Vidare följer elevernas tankar 

om sina misslyckade resultat i grundskolan och vad de kan berott på.  

  

7:2 Grundskolan 

Som det redan nämnts ovan, upplevde de flesta eleverna i undersökningen att skolan var 

”okej” men inte mer, och att de flesta skolkade under sin tid på högstadiet. Eleverna skolkade 

bland annat på grund av tråkiga lektioner och att lärarna var mindre bra. Stridh och Trens 

(2009) skriver i sin uppsats att eleverna vill bli sedda som egna individer, respekterade och 

lyssnade på. Dessa punkter kan givetvis gälla detsamma för de elever som ingår i den här 

uppsatsens undersökning. När det handlar om skolmiljön och problem som personalen kan 

påverka, kallas det enligt myndigheten för skolutvecklig för processrelaterade orsaker. Dessa 

orsaker handlar om brister i hur skolan behandlar de elever som har svårigheter eller någon 

form av diagnos. Elever med svårigheter hamnar ofta utanför gruppen vilket leder till sämre 

motivation och sämre självkänsla enligt Ingestad (2006). Analysen av resultatet är att många 

av eleverna i undersökningen har en något sämre bild av skolan på högstadiet än vad de har av 

skolan idag när de går på gymnasiet. Det uppfattade inte att de hade fått tillräckligt med stöd 

och hjälp av skolan, och de ansåg även att lärarna inte tog tillvara på deras styrkor i de olika 

ämnena.  

 

Det är ofta lätt att som lärare skylla på eleven när det handlar om dålig motivation eller låg 

prestationsnivå. Men enligt Birnik (1999) som i sin tur hänvisar till Hargreaves kan vi inte 

skylla elevens ointresse på eleven, utan måste se det i relation till läraren. Det han menar är att 

det kan vara läraren som framkallar ett ointresse hos eleven. Om eleverna känner att läraren 

bryr sig om dem, blir de också motiverade. En lärare som har höga förväntningar på sina 

elever får också högpresterande elever i klassrummet. Däremot de lärare som har låga 

förväntningar på sina elever, får lågpresterande elever i sitt klassrum. Dessa elever skulle man 

kunna tänka sig vara dem med svårigheter, och som hamnar utanför gruppen. Det blir som en 

ond cirkel som de inte kan ta sig ur med dålig motivation, dåligt självförtroende och en 

negativ bild av skolan.   
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För att få svar på hur eleverna upplevde högstadiet fanns det även frågor i enkäten om 

elevinflytande. Många av eleverna tyckte att de hade fått vara med och påverka vilka 

hjälpmedel de skulle använda i sin undervisning för bästa inlärning. Men däremot tyckte de 

inte att de fick vara med och påverka arbetssätt och innehåll i de olika ämnena, vilket är en 

viktigt bit för en elevs engagemang i skolan. Både skollagen och läroplanen tar upp 

betydelsen av elevinflytande, och vilken rättigheter eleverna har att påverka undervisningens 

innehåll och utformning. Trots detta visar tidigare forskning på att det bedrivs mycket lite 

elevinflytande i skolans verksamhet och att de frågor som berör undervisningen ofta planeras 

utan eleverna. Selberg (2007) nämner många gånger Ekholm i sin bok, som har gjort många 

olika studier om elevinflytande. Han skriver att lärarna anser det vara en mognadsfråga om 

eleverna ska få inflytande i undervisningen eller inte. Ändå finns det resultat från olika studier 

som visar på, att elever som har inflytande och som får vara med och bestämma över sin 

undervisning, har bättre motivation när det gäller skolarbetet.  Vad har eleverna för tankar om 

skolan idag efter att ha börjat på det individuella programmet, där undervisningen skiljer sig 

från den de hade på högstadiet. I nästa avsnitt följer härmed en analys av elevernas syn på 

deras nuvarande skolgång och sin framtid. 

 

7:3 Individuella programmet 

Genom att analysera det resultat som finns, kan man se en tendens till hur eleverna trivs i 

skolan idag och hur deras framtidsplaner ser ut. Idag trivs de flesta av eleverna bra i skolan 

och tycker att det är både roligt och lärorikt. Här kan man se att det har ändrat sin inställning 

till skolan till skillnad från när de gick på högstadiet. En tänkbar anledning till elevernas 

positiva inställning till skolan idag, skulle kunna ha att göra med det individuella 

programmets upplägg. Här arbetar man med en individuell studieplan, mindre grupper och att 

skapa en relation mellan lärare och elev. Stensmo (2008) skriver om yttre motivation som är 

individens omgivande miljö. I den yttre motivationen finns det materiella och sociala 

incitament. Sociala incitament handlar om att bli sedd och uppskattad av personer i sin 

omgivning. Man skulle kunna säga att detta är ett behov som inte lärarna på högstadiet har 

lyckats tillgodose alla sina elever, men som lärarna på det individuella programmet däremot 

har lagt stor vikt vid. Elever som inte har blivit sedda innan blir nu positivt bemötta vilket i 

sin tur ger in positiv inställning till skolan. 

 

Med ovanstående analys som bakgrund är det lätt att förstå elevernas tankar om vidare studier 

på ett nationellt gymnasieprogram. Efter att de fått ett godkänt slutbetyg från grundskolan, vill 
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nästan alla eleverna gå vidare och slutföra gymnasiet.  En positiv förändring har skett från det 

att eleverna lämnade högstadiet och började på det individuella programmet.   
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8. AVSLUTNING 

Under denna rubrik följer en kort sammanfattning och slutsats av resultat och analys. Därefter 

avslutar jag min uppsats med plats för vidare forskning och vad jag anser hade varit intressant 

att fördjupa sig inom.  

 

8:1 Sammanfattning och slutsatser 

Av de elever som går på det individuella programmet har många någon form av svårighet 

eller diagnos som kan ha påverkat deras möjlighet att uppnå godkända betyg i årskurs 9. 

Elevernas inställning till högstadiet har inte varit lysande utan helt enkelt bara ”okej”. När de 

tänker tillbaka på sin tid i högstadiet blir resultatet dålig motivation, mindre bra lärare och för 

lite elevinflytande i undervisningen och i arbetssättet. Eleverna tror att de hade klarat målen 

bättre om de hade fått vara med och bestämma över sin egen undervisning. Att lärarna brister 

på högstadiet verkar troligt när man analyserar undersökningens resultat tillsammans med 

tidigare forskning och teoretiska begrepp. De som eleverna värderar högst hos en lärare är att 

bli sedd, att bli uppmuntrad, att bli respekterad och tillsist att bli vägledd. Detta kan man 

också se i resultatet att eleverna inte ansåg sina lärare leva upp till. I och med det kan man dra 

slutsatsen att elevernas upplevelser av sin tid på högstadiet inte är så positiv, och att de inte 

anser sig ha fått den hjälp det hade behövt. 

 

Däremot kan man se i resultatet att den negativa inställningen till skolan har förändrats under 

tiden på det individuella programmet. Idag tycker de att skolan både är rolig och lärorik, och 

att det är bättre att vara i skolan än att göra något annat. Nästan alla 58 elever som var med i 

undersökningen har som mål att klara grundskolan och läsa vidare på ett nationellt 

gymnasieprogram. Efter gymnasiet är de dock eniga om att de vill böja arbeta istället för 

vidare studier på högskola eller universitet. 

 

8:2 Vidare forskning 

Under skrivandets gång har jag många gånger blivit upprörd över att det är så många elever 

som inte klarar ett slutbetyg i årskurs 9. Nu när jag har tagit reda på elevernas upplevelser av 

dilemmat, hade det varit intressant att göra en liknande undersökning fast av lärarnas 

upplevelser av de elever som inte uppnår målen. Mot bakgrund av att vissa elever inte tycker 

att lärarna var bra eller att lärarna inte tog vara på deras styrkor, finns det en misstanke om att 

eleverna anser att deras behörighet till stor del hänger på lärarna. Vad lärarna anser om detta, 

lämnar jag plats till för vidare forskning. 



 40

 

Litteraturförteckning 

 
Andersson, Bengt-Erik. (1999). Spräng skolan! Jönköping: Brain Books  

 

Birnik, Hans. (1999). Lärare och handledning. Lund: Studentlitteratur 

 

Ejlertsson, Göran. (2005) 2: a uppl. Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Hassmén, Nathalie, Hassmén, Peter & Plate, Johan. Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Hugo, Martin. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan. Jönköping: Tabergs Tryckeri AB 

 

Hultqvist, Elisabeth. (2001). Segregerande integrering. Stockholm: HLS 

 

Ingestad, Gunilla. (2006). Dokumenterat utanförskap. Lund: Sociologiska institutionen, 

Lunds universitet 

 

Malterud, Kirsti. (1998). Kvalitativa metoder inom medicinsk forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Myndigheten för skolutveckling. (2007). Kvalitet inom IV – hela skolans ansvar. Stockholm: 

Liber 

 

Selberg, Gunvor. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Stensmo, Christer. (2008). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget 

 



 41

Stridh, Josefine & Trens, Elina. (2009). Det känns som att folk tittar ner på en och tror att 

man skitit i hela skolan, men så är det ju inte. Examensarbete. Göteborgs Universitet: 

Socionomprogrammet 

 

Trots, Jan. (2007) 3:e uppl. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

 

Skolverket. Rapport nr. 288. (2006). Skolverkets lägesrapport 2006. Stockholm: Fritzes  

 

Skolverket. (2001). Det individuella programmet. Gy2000.2000:21. Stockholm: Fritzes 

 

Wedin, Karin & Trens, Carola. (2007). ”Ska man behöva kasta en molotowcoctail?” – en 

undersökning om hur IV-elever upplevt sina senare år i grundskolan. Examensarbete. 

Högskolan i Gävle: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

 

Elektroniska källor 

 

Skollagen (SFS 1985:1100) 2009-11-02 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100  
 
Skolverket 2010-06-11 
http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2476 
 
Skollagen (SFS 1985:1100) 2010-06-11 
http://www.skolverket.se/sb/d/777#paragraphAnchor1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

Bilaga 1 
 
Hej! 

 

Mitt namn är Hanna Bjärnklint och jag läser till lärare på Högskolan i Halmstad. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete. Jag kommer att göra en enkätundersökning som min uppsats 

kommer att bygga på.  

 

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur eleverna på det individuella programmet 

ser på sin tid i grundskolan. Har eleverna fått den hjälp som de har behövt men inte tagit emot 

den, eller har de inte blivit erbjudan tillräcklig hjälp eller beror deras år på IV på grund av helt 

andra orsaker? 

 

Undersökningen är frivillig, anonym och de kan även avsluta om det inte skulle kännas rätt, 

vilket jag tydligt kommer att förklara för eleverna innan jag delar ut den. Materialet som jag 

får in kommer endast att användas i mitt examensarbete, vilket innebär att det inte kommer att 

vara tillgängligt för kommersiellt bruk. 

 

Jag skulle vilja att du som rektor ger mig samtycke att utföra min undersökning på er skola.  

 

 

Med vänlig hälsning Hanna Bjärnklint 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Bjärnklint och jag läser till lärare på Högskolan i Halmstad. Just nu håller 

jag på att skriva mitt examensarbete, och gör därmed en undersökning om elever på IV och 

deras syn på grundskolan. Undersökningen är anonym och helt frivillig och du kan avbryta 

ditt deltagande när som. Hoppas ni vill hjälpa mig med min undersökning och jag tackar på 

förhand för er medverkan! 

 

Del 1. Bakgrund 

 
1. Ringa in det svarsalternativ som passar in på dig. 

Kille ________     Tjej _______        

Ålder _______ 

 

2. Har du svenska som modersmål? (första språk) 

Ja 

Nej 

 

3. Vad är din inställning till skolan idag? 

Rolig och lärorik 

Sådär, vad skulle jag annars göra 

Ett ont måste 

Väldigt tråkig 

 
4. Har du något av följande? (du får välja mer än ett alternativ) 

ADHD 

Dyslexi 

Läs- och skrivsvårigheter 

Koncentrationssvårigheter 

Annat_________________ 
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Del 2. Grundskolan 
 

1. Hur upplever du din tid på högstadiet? 

Jag har alltid tyckt om att gå i skolan 

Jag tyckte att det var okej  

Jag har aldrig tyckt om skolan 

Minns inte 

 
2. Har du skolkat under din tid i grundskolan? 

Nej aldrig 

Nej men jag har varit nära 

Ja många gånger 

Ja men inte så många gånger 

Ja i perioder 

Minns inte 

 

3. Om du svarat ja på fråga två, i vilken årskurs skolkade du som mest? 

1-3 

4-6 

6-9 

 

Varför skolkade du?___________________________________________________                                                                     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Kärnämnena 
4. Hade du lätt eller svårt för ämnet svenska? 

Väldigt lätt 

Ganska lätt 

Ganska svårt 

Väldigt svårt 
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5. Hade du lätt eller svårt för ämnet engelska? 

Väldigt lätt 

Ganska lätt 

Ganska svårt 

Väldigt svårt 

 

6. Hade du lätt eller svårt för ämnet matematik? 

Väldigt lätt 

Ganska lätt 

Ganska svårt 

Väldigt svårt 

 
7. Vilket/Vilka ämnen tyckte du mest om på högstadiet? 

___________________________________________________________________ 

 
8. Vilket/Vilka ämnen tyckte du mindre om på högstadiet? 

 

9. Tycker du att du har haft nytta av det du lärde dig på högstadiet? 

Ja det mesta 

Ja en del 

Nej ingenting 

 
Motivation 
10. Hur tycker du att din motivation till att lära dig var under tiden på 
högstadiet? 

Bra 

Sådär  

Hade ingen  

 

11. Tycker du att du fick den hjälp och det stöd av skolan du behövde, för att 
klara målen i årskurs 9? 

Ja 

Nej 

Delvis 
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12. Tycker du att du fick det stöd och den hjälp du behövde hemifrån, för att 
klara målen i årskurs 9? 

Ja 

Nej 

Delvis 

 

Lärarna 
13. Hur upplevde du lärarna som jobbade på högstadiet? 

De flesta var bra 

Några var bra och några var mindre bra 

De flesta var mindre bra 

Minns inte 

 
14. Upplevde du att dina lärare såg och bekräftade dig på högstadiet? 

Alla 

Några 

Ingen 

Minns inte  

 

15. Upplevde du att dina lärare lyssnade på vad du hade att säga under din tid 
på högstadiet? 

Alla 

Några  

Ingen 

Minns inte 

 

16. Tycker du att lärarna på högstadiet har tagit tillvara på dina styrkor och 
dina intressen i olika ämnen? 

Oftast 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
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Elevinflytande 
17. Anser du, att du själv har haft möjlighet att välja arbetssätt under din tid på 

högstadiet? (t.ex. hur du vill lösa olika problem och uppgifter) 

Alltid 

Ofta 

Sällan  

Aldrig 
 
18. Tycker du att du har fått prova olika slags hjälpmedel i de olika ämnena på 
högstadiet? (t.ex. miniräknare, låtsaspengar, spel, dator, internet o.s.v.) 

Oftast 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

 
19. Tycker du att du har fått prova på olika material och uttrycksformer på 
högstadiet? (t.ex. drama, sång, dans, konst, film o.s.v. vid redovisningar) 

Oftast 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

 

20. Tycker du att du har fått vara med och påverka innehållet och arbetssätet 
på högstadiet? 

Oftast 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

 

 
 

 
 
 



 48

21. Tror du att du hade klarat grundskolan bättre om du hade kunnat 
påverka innehållet och arbetssättet på högstadiet? 

Ja 

Tveksam 

Kanske 

Nej 

 

Del 3. Individuella programmet  
 
1. Varför läser du på det individuella programmet? ( Du får välja mer än ett 

alternativ) 

Saknar tillräckliga betygspoäng för önskat program 

Saknar godkänt i kärnämnen 

Brister i svenska språket 

Avhopp från annat program. Vilket?___________________________________ 

Andra orsaker. (frivilligt) Vad? _______________________________________ 

 
2. Om du inte hade läst på IV, vad hade du velat göra i stället? 

Läst på annat gymnasieprogram. Vilket?___________________________________ 

Arbetat. Med vad?____________________________________________________ 

 

3. Vilket är ditt mål efter IV? 

Studier på annat gymnasieprogram   

Arbeta   

 
4. Om du svarat studier på fråga 23, vad är ditt mål efter studier på annat 

gymnasieprogram? 

Studier på högskola eller universitet   

Arbete   

 
 
 
                                                                                                    Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Svarsresultat på enkätfrågorna 

 

Del 1. Bakgrund 

1. Kön? 

Kille: 32 

Tjej: 26 

 

2. Har du svenska som modersmål? 

Ja: 42    

Nej: 16  

 

3. Vad är din inställning till skolan idag? 

Rolig och lärorik: 23 

Sådär, vad skulle jag annars göra: 26 

Ett ont måste: 6 

Väldigt tråkigt: 3 

 

4. Har du något av följande? (du får välja mer än ett alternativ) 

ADHD: 5 

Dyslexi: 6 

Läs- och skrivsvårigheter: 3 

Koncentrationssvårigheter: 17 

Annat: 8 

Inget: 25 

 

Del 2. Grundskolan 

1. Hur upplever du din tid i grundskolan? 

Jag har alltid tyckt om att gå i skolan: 7 

Jag tyckte att det var okej: 33 

Jag har aldrig tyckt om skolan: 16 

Minns inte: 2 
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2. Har du skolkat under din tid i grundskolan? 

Nej, aldrig: 7 

Nej, men jag har varit nära: 3 

Ja, många gånger: 20 

Ja, men inte så många gånger: 17 

Ja, i perioder: 10 

Minns inte: 1 

 

3. Om du svarat ja på föregående fråga (6), i vilken årskurs skolkade du som mest? 

Årskurs 1-3: 1 

Årskurs 4-6: 3 

Årskurs 6-9: 42 

 

Kärnämnena 

4. Hade du lätt eller svårt för ämnet svenska? 

Väldigt lätt: 15 

Ganska lätt: 28 

Ganska svårt: 10 

Väldigt svårt: 5 

 

5. Hade du lätt eller svårt för ämnet engelska? 

Väldigt lätt: 21 

Ganska lätt: 14 

Ganska svårt: 12 

Väldigt svårt: 11 

 

 

6. Hade du lätt eller svårt för ämnet matematik? 

Väldigt lätt: 8 

Ganska lätt: 16 

Ganska svårt: 24 

Väldigt svårt: 10 
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7. Vilket/vilka ämnen tyckte du mest om på högstadiet? 

Idrott 

Bild 

Svenska 

 

8. Vilket/vilka ämnen tyckte du minst om i högstadiet? 

Engelska  

Matte 

No 

 

9. Tycker du att du har haft nytta av det du lärde dig på högstadiet? 

Ja, det mesta: 14 

Ja, en del: 31 

Nej, ingenting: 13 

 

Motivation 

10. Hur tycker du att din motivation till att lära dig var under tiden på högstadiet? 

Bra: 13 

Sådär: 32 

Hade ingen: 13 

 

11. Tycker du att du fick den hjälp och det stöd av skolan som du behövde för att uppnå 

målen i årskurs 9?  

Ja: 6 

Nej: 38 

Delvis: 14 

 

12. Tycker du att du fick den hjälp och det stöd du behövde hemifrån för att uppnå 

målen i årskurs 9? 

Ja: 32 

Nej: 13 

Delvis: 16 
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Lärarna 

13. Hur upplevde du lärarna som jobbade på högstadiet? 

De flesta var bra: 11 

Några var bra och några var mindre bra: 29 

De flesta var mindre bra: 18 

Minns inte: 0 

 

14. Upplevde du att dina lärare såg och bekräftade dig på högstadiet? 

Alla: 10 

Några: 38 

Ingen: 4 

Minns inte: 6 

 

15. Upplevde du att dina lärare lyssnade på vad du hade att säga under din tid på 

högstadiet? 

Alla: 13 

Några: 33 

Ingen: 8 

Minns inte: 4  

 

16. Tycker du att lärarna på högstadiet tog tillvara på dina styrkor och dina intressen i 

olika ämnen? 

Oftast: 16 

Ibland: 22 

Sällan: 16 

Aldrig: 4 

 

Elevinflytande 

17. Anser du att du själv har fått vara med och välja arbetssätt under din tid på 

högstadiet? (t.ex. hur du vill lösa olika problem och uppgifter) 

Alltid: 6 

Ofta: 27 

Sällan: 24 

Aldrig: 1 
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18. Tycker du att du har fått vara med och påverka innehåll och arbetssätt på 

högstadiet? 

Oftast: 4 

Ibland: 19 

Sällan: 26 

Aldrig: 9 

 

19. Tror du att du hade klarat grundskolan bättre om du hade kunnat påverka innehåll 

och arbetssätt mer under din tid på högstadiet? 

Ja: 20 

Tveksam: 14 

Kanske: 18 

Nej: 6 

 

20. Tycker du att du har fått prova olika slags hjälpmedel i de olika ämnena på 

högstadiet? (t.ex. miniräknare, spel, dator, internet o.s.v.)  

Oftast: 20 

Ibland: 20 

Sällan: 16 

Aldrig: 2 

 

21. Tycker du att du har fått prova olika material och uttrycksformer på högstadiet? 

(t.ex. drama, sång, dans, konst, film o.s.v.) 

Oftast: 10 

Ibland: 19 

Sällan: 19 

Aldrig: 10 
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Del 3. Individuella programmet 

1. Varför läser du på det individuella programmet? ( Du får välja mer än ett alternativ) 

Saknar tillräckliga betygspoäng för önskat program: 21 

Saknar godkänt i kärnämnen: 46 

Brister i svenska språket: 3  

Avhopp från annat program: 3 

Andra orsaker: 1 

 

2. Om du inte hade läst på IV, vad hade du velat göra istället? 

Arbetat: 10 

Läst på annat gymnasieprogram: 48 

 

3. Vad är ditt mål efter IV? 

Studier på annat gymnasieprogram: 54 

Arbeta: 4  

 

4. Om du svarat studier på föregående fråga (nr 3), vad är ditt mål efter studierna på 

nationellt gymnasieprogram? 

Arbeta: 38 

Studier på högskola eller universitet: 20 

 

 

 

 


