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Sammanfattning 
 
Under senare år har man kunnat följa en debatt i massmedia om att barn och 
ungdomar inte klarar de uppställda mål som man har för årskurs fem och 
nio. För de elever som inte klarat godkänd nivå i årskurs nio, har kommunen 
ett ansvar att erbjuda dessa ungdomar en plats på gymnasieskolans 
Individuella program (IV). Syftet med vår rapport var att titta på vilka 
faktorer som påverkar arbetsgivare/organisationer att ta emot elever från IV 
programmet som praktikanter. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 
metod, där vi genomförde åtta stycken intervjuer. När vi bearbetade 
materialet använde vi oss av en hermeneutisk metod, där man genom 
intervjuer försöker att tolka och förstå människors upplevelser.  
Resultatet visade på att intervjupersonerna hade ett personligt intresse för 
ungdomar och många ansåg att det var en skyldighet att ta emot 
praktikanter. Företagen efterlyste en större kontakt med gymnasieskolan. 
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Förord 
 
Vi vill framföra vårt tack till arbetsgivarna/organisationer för materialet de 
bidragit med till vår uppsats.  Ett stort tack även till Lars och Gudrun som 
ledde oss in på vårt syfte genom att de var så engagerade och ville berätta 
om IV- programmet för oss blivande C-uppsats författare. Ett stort tack även 
till vår handledare Åsa, som med kunskap, tålamod och humor ledsagade 
oss genom detta arbete. 
 
Karin Wåhlen Andersson, Norrhavra 
Ing Marie Lundin, Timrå 
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Bakgrund 

 
Under senare år har man kunnat följa en debatt i massmedia om de barn och 

ungdomar som inte klarar de uppställda mål som man har för årskurs fem 

och nio. Detta väckte vårt intresse. Vi har som uppsats ämne valt att titta 

närmare på vad som händer med de elever som gått ur årskurs nio i 

grundskolan och inte har klarat Godkänd nivå i betygsskalan. 

När man går ur Grundskolan måste man ha Godkänt i Svenska, Engelska 

och Matematik för att vara behörig att söka in på ett Nationellt program på 

gymnasieskolan.  

 

Det finns fem faktorer på individnivå som kan orsaka att ungdomarna inte 

får fullständiga betyg. Orsakerna kan vara inlärningssvårigheter, sociala 

problem, bristande motivation bland eleverna, föräldrars låga 

utbildningsnivå samt att elev rna har en utländsk bakgrund e

 (Skolverkets rapport 2002). 
 

För de elever som inte klarat godkänd nivå har kommunen ett ansvar att 

erbjuda dessa ungdomar en plats på gymnasieskolans Individuella program. 

Det omnämns att så många som var tionde elev som går ut grundskolan inte 

har de kunskaper i svenska engelska och matematik som behövs för att klara 

av gymnasieskolan (Prop2003/04:140). 

 

Historik 

 

1976 fick kommunerna ett lagstadgat uppföljningsansvar för alla elever som 

slutade grundskolan, kommunerna fick ett statsbidrag för den uppsökande 

verksamheten för dessa elever. Skola och arbetsförmedling hade ansvar för 

att under två års tid följa upp elever som slutat grundskolan. Kommunen 

hade ett särskilt åtgärdsansvar för de elever som inte hade arbete eller var 

under utbildning. Åtgärdsansvaret var att kommunen skulle söka upp 

ungdomarna. Anledningen till detta var den stigande arbetslösheten. 
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1980 infördes ungdomsgarantin, den innebar att gränsdragningen för vad 

skola och arbetsmarknadsmyndighet skulle ansvara för klargjordes. Skolan 

ansvarade för eleverna tills de blev myndiga. 

 

1991 fattade riksdagen beslut om en ny gymnasiereform där 16 nationella 

program skulle erbjudas eleverna samt att varje kommun skulle erbjuda ett 

individuellt program. Tanken var att utbildningen på IV skulle koncentreras 

kring kärnämnena, så långt som möjligt. 

 

Lagen trädde i kraft juli 1992 och därmed upphörde det kommunala 

uppföljningsstödet för kommunen. Istället blev kommunen skyldig att 

erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning fram till den 30 juni det år de 

fyllde tjugo år (IV 2000:21) 

 

Ett samhällsperspektiv 
 
En rektor som ger sin syn på IV- programmet menar att klyftorna i 

samhället har ökat, vilket också märks på betygen. Alltfler elever får höga 

betyg och alltfler med låga betyg. Det finns en ökning mellan bra och dåligt 

fungerande skolor. Rektorn menar också att alltfler börjar på IV då de inte 

är behöriga till ett nationellt program och varje elev på gymnasieskolan har 

rätt till 2 500 poäng på gymnasieskolan, men för IV- eleverna finns det inga 

regler om hur många poäng de skall erbjudas. Detta beror på att IV erbjuder 

fyra istället för tre års studier och större delen av tiden går åt till att göra 

eleverna behöriga.   

 

Rektorn tar också upp det faktum att antalet elever som omhändertagits med 

hjälp av LVU (Lagen om vård av unga) har minskat då vissa kommundelar 

använder IV- programmet som en placering (Ågren, IV 2000:21). 
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Individens perspektiv 

 

Skolan har en tradition sedan länge att kategorisera våra barn. Det gäller de 

barn som är avvikande på något sätt eller att barnet är i stort behov av stöd. 

Förut fanns det hjälpklasser, sedan blev det observationsklasser och det har 

funnits hjälpkliniker. Idag har vi gått mot att elever i behov av stöd får vara 

kvar i samma miljö som barn som inte anses behöva särskilt stöd (Stribe, IV 

2001:21). 

 

Ett funktionshinder innebär nästan alltid mer arbete och kräver planering. 

Om servicen och stödet inte fungerar som den skall så blir det slitsamt att 

organisera och styra sin egen tillvaro (Sjöberg, 2002). Författaren tar också 

upp att detta kan ta så mycket energi, att det blir svårt att klara av arbetet, 

det torde även vara fallet för en ung människa på gymnasiet. 

 

I en utvärdering som gjordes i mitten av 1990-talet ställdes en fråga till 

eleverna om de trivdes på det individuella programmet. Ett flertal sa att de 

trivdes, men de ansåg att undervisningen var för slapp, skoldagarna var för 

korta. Eleverna önskade få en få en bekräftelse på att de hade nått vissa 

färdigheter, att deras framsteg mäts (Hultqvist, 2001). 

 

Forskningen visar att elever presterar bättre om de går kvar i sina ordinarie 

klasser än i särskilda klasser.  Samtidigt visar forskningen på att elever ofta 

mår bättre i särskilda grupper där de får mer tid till social samvaro och 

personlig utveckling. Denna paradox har analyserats av bland annat 

Stangvik, som menar att undervisning som bedrivs i särskilda grupper kan 

på sikt skapa ett utbildningshandikapp (IV 2000:21).  

 

 Tideman (2000) skriver följande, för att arbetet i grupper skall fungera bra, 

skall eleverna erbjudas reella möjligheter till sin inlärning. Författaren 

menar att det är viktigt att skolans personal, elever och föräldrar förstår vad 

”elever med särskilda behov” innebär och vad det innebär i praktiken. 

Skolan är alltför kunskapsinriktad, elever som presterar efter förväntningar 

betraktas som problemfria, medan barn med svårigheter som gör att de inte 
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når förväntningarna, utgör ett problem. En människosyn som innebär att alla 

människor ses som en resurs kan bryta den traditionstyngda uppfattningen 

om skolan och den erbjuder ökade möjligheter till integrering (Tideman, 

2000). 

 

Det är vanligt att elever praktiserar två till tre dagar i veckan och tillbringar 

resten av sin tid i skolan. Men det förekommer individuella lösningar där 

eleverna enbart är ute på praktik.  

Praktiken har ofta en stor betydelse på det individuella programmet då det 

för ”skoltrötta elever” kan innebära ett välbehövligt avbrott från studier. För 

andra elever kan praktiken innebära yrkeserfarenhet som kan vara ett led till 

fortbildning inom ett speciellt område. Lärare och syokonsulenter menar att 

praktik kan på sikt skapa förutsättningar för elever att fortsätta studera 

(Skolverket rapport nr 93). 

 
Vad är IV-programmet?  
 

Den 1 juli 1992 upphörde det kommunala uppföljningsansvaret för 16-17 

åringar. 

Ansvaret ersattes med en skyldighet för kommunerna att erbjuda eleverna 

gymnasieutbildning fram till den 30 juni det år de fyller 20 år. 

 

Man skrev i propositionen att eftersom samhället i framtiden skulle ställa 

högre krav på utbildning så borde kommunerna ta sitt ansvar och inrikta sig 

mer på utbildning (Prop1990/91:85): 

 

Anledningen till programmets tillkomst var att programmet skulle vara 

kompensatoriskt för elever som saknade tillräckligt med kunskaper. Det 

Individuella programmet skulle också vara motivationsskapande och vara 

vägledande för de elever som inte var tillräckligt motiverade till studier och 

för elever som var osäkra till studievalet (IV 2000:21). 
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Vad är skillnaden mellan IV-programmet och ett Nationellt program? 
 

I Skollagen 5 kap 4b § säger man att ett individuellt program skall först och 
främst förbereda eleven för studier på ett nationellt eller ett specialutformat 
program.  
Med det menar man att eleven skall få möjlighet att läsa in ämnen om man 
inte har godkänt i för att senare kunna söka in på ett Nationellt program 
 
Ett individuellt program kan 
1. Särskilt inriktas mot studier på ett nationellt eller specialutformat program 
(program inriktat 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. Ett individuellt program som 
har ett sådant syfte som avses i första stycket kan utformas för en grupp 
elever (SFS1999: 887). 
 
Kommunen avgör hur det individuella programmet skall organiseras och hur 
mycket som skall avsättas till verksamheten. Skolan avgör hur mycket 
undervisning och vilka ämnen som skall erbjudas, det finns inga 
bestämmelser om garanterad undervisningstid. Skolorna kan välja att 
erbjuda elever praktik alla dagar i veckan, med några få timmars studier i 
Svenska, Engelska och Matematik i veckan (SOU 2002:120).  
 
Skollagen 5 kap 4 § De nationella programmen skall vara grund för fortsatt 
utbildning på högskolenivå och för yrkesverksamhet. I 
Gymnasieförordningen (SFS 1992:394) i 1 kap2§ 2st gymnasiepoäng: ett 
mått på studieomfattning av en kurs; en fullständig gymnasieutbildning på 
ett nationellt eller specialutformat program  består av 2 500poäng  
(Skollagen med kommentarer, 2002). 
 
 
Elevernas attityder till IV-programmet 

 

 I Skolverkets rapport nr 93 kan man läsa att elevernas syn på IV är 

mestadels positiv. Både pojkar och flickor tycker att det är bra att IV-

programmet finns även om de till en början kan vara negativa. Praktiken 

fyller många syften inom det individuella programmet. Det framkommer i 

de intervjuer som man gjort i utvärderingen att praktikplatser är ett verksamt 

medel för att stärka elevernas självförtroende. Det ges exempel på hur 

praktiken stärkt elevers självförtroende. En pojke berättar och ger exempel 

på hur han genom praktiken kommit över sin stora blyghet för främmande 

personer. 
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Man har genom praktiken fått lära sig att ”ta tag i saker”, dvs. att ta egna 

initiativ och lita på sitt eget omdöme. En bra praktikplats kan stödja elevens 

framtida utbildningsmål och ge den en värdefull kunskap om ett visst 

yrkesområde.  

Det har tilldelats ansvar som har gjort att de känt sig mer vuxna. Att ta 

ansvar på en praktikplats känns naturligare än att ta ansvar för sin inlärning 

på en skola. Belöningen kommer snabbare och är mer påtaglig. Man skriver 

också att praktiken anses ge en välbehövlig paus för elever som är inne i ett 

besvärligt skede av sitt liv. 

 

En bra praktikplats kan stödja elevens framtida utbildningsmål och ge den 

en värdefull kunskap om ett visst yrkesområde. 

 

Det ges exempel på hur praktiken stärkt elevers självförtroende, eleverna 

uppger också att året på IV programmet lett till en ökad mognad. 

Ibland tilldelas elever ansvaret att själva skaffa sig praktikplats, vilket i 

sådana fall tycks vara en medveten strategi. Det finns en speciell lösning för 

”skoltrötta elever” de placeras på heltid på en praktikplats. Men det finns 

också elever sänds inte ut på praktik förrän de anses kunna klara 

praktikplatsens krav. (Skolverkets rapport nr 93).  

 

Ströfrånvaro och problem med att komma i tid är ett problem på IV- 

programmet men under praktikdagarna fungerar detta enligt en 

klassföreståndare som deltagit i en empirisk undersökning. Praktiken tas på 

större allvar än skolan (Hultqvist, 2001). 

 

En skolas attityd till praktikplatser 
 

De lärare som vi kom i kontakt med under det inledande skedet av 

uppsatsen visade sig vara positiva till praktikplatser, de uttryckte att de 

försökte göra elever som inte var motiverade till studier eller saknade 

förmågan till fortsatta studier mer ”anställningsbara”.  De sade att de letade 
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efter elevers inneboende talanger, för att sedan bygga vidare på detta när det 

gäller praktik eller skola.  

 

Utifrån den inlästa litteraturen har vi bildat oss en vag uppfattning om 

skolans syfte med praktikplatserna inom IV- programmet. Anledningen till 

att vår uppfattning är vag beror på att det har varit svårt att finna litteratur på 

detta område. Den rapport vi har läst om praktikplatser i är (Skolverkets 

rapport 1993) Vilken pekar på vikten av praktik för att öka elevers 

självförtroende. Men vilken uppfattning finns ute hos de företag som tar 

emot ungdomarna? Detta område är som vi kan se outforskat, då skolverket 

vet att det är viktigt för att stärka elevers självförtroende, skulle det vara av 

vikt att forska mer på detta område, vikten av praktik för ungdomar som inte 

orkar med skolan.  När vi gjorde vår inledande intervju på Västermalms 

skola så visade det sig att personalen där förundrades över att företagare tog 

emot praktikanter år efter år utan ekonomisk ersättning. Denna förundran 

ledde oss in på syftet med denna undersökning.  

 

 

Definitioner 
 

Betygskriterier - Inom Grundskolan använder man sig i Sverige av en 

fyrgradig betygsskala.  

I betygssystemet skall elevens kunskaper bedömas i förhållande till hur väl 

kursplanens mål är uppfyllda. Det gör läraren med sin kunskap och 

erfarenhet genom bedömningen Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och 

Mycket väl godkänd (Skola för framtiden1996). 

 

Skoltrötthet sko`ltrött adj., neutr. ~  

ORDLED: skol–trött 

• trött på att gå i skolan: flera av eleverna i 9: an var rejält ~a 

HIST.: sedan 1958 

 Nationalencyklopedin 
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Syfte 
 
Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivare/organisationer tar emot elever från 

IV programmet som praktikanter? 

 

Metod 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats  

  ”De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller 
talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella 
”ordet” (Backman, 1998 s.31).  
 
Vilket för oss har inneburit att vi förutsättningslöst försökt få en bild av den 

sökta situationen. Detta har vi åstadkommit genom att vi genomfört ett antal 

intervjuer. Genom intervjuerna har vi fått en större och djupare bild.  

För att bearbeta vårt material har vi använt oss av en hermeneutisk metod 

där vi genom intervjuerna har försökt att tolka och förstå människors 

upplevelser. Kvale (1997) liknar tolkningsprocessen vid en hermeneutisk 

cirkel eller spiral, det sker en växling mellan helheten och delarna i 

intervjun. Man läser igenom texten för att få helhetsbilden, därefter blickar 

man tillbaka på teman och försöker tolka vad som står i dessa sedan tillbaka 

igen till helheten och kan reflektera över denna. Hermeneutiken handlar om 

tolkningar, först läser man igenom intervjun och får en helhet, därefter går 

man tillbaka och försöker tolka enskilda teman och försöker finna 

innebörden i temat och sedan försöker man att återigen tolka helheten. 

 

Urval  

 

Från en gymnasieskola fick vi namn på 15 personer. Från listan valde vi 

bort en person eftersom en av oss kände den personen privat.  

 Det finns en fara i att forska i bekantskapskretsen eftersom konkurrens och 

lojalitetsband kan störa forskningen (Repstad, 1999). 

 
Utav dessa 15 personer tackade sex arbetsgivare/organisationer ja till 

intervjuer och några avböjde pga. tidsbrist. Vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval, med tanke på tillgänglighet, ekonomiska och 
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tidsmässiga aspekter och bestämde oss för att kontakta en gymnasieskola i 

en annan kommun. Genom dem fick vi namn på två 

arbetsgivare/organisationer vilka båda svarade ja, till intervju. Slutligen 

gjorde vi åtta intervjuer vilket var vår intention från början. 

 

Procedur 
 

Vi gjorde ett par inledande intervjuer med personal vid en av skolorna. Vårt 

syfte var att samla in fakta om individuella programmet. Intervjuerna blev 

grundläggande i vår uppsats, lärarna delade entusiastiskt med sig av sin 

kunskap. 

Slutligen gjorde vi åtta intervjuer vilket var vår intention från början. 

Intervjupersonerna, som fortsättningsvis benämns IP, fick välja intervjuplats 

och efter förfrågan medgav alla sitt samtycke till att vi bandade intervjuerna. 

Varje intervju tog ungefär en timme att genomföra. 

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplatser. 

Frågeställningarna i rapporten hade vi som teman i intervjuguiden och 

intervjuguiden var halvstrukturerad. Som intervjufrågor hade vi de teman 

som följer nedan. 

 Huvudteman som användes 
 

 Hur kom arbetsgivarna/organisationerna i kontakt med IV- 

programmet? 

 Varför tar arbetsgivarna/organisationerna emot praktikanter? 

 Hur upplever de ungdomarna? 

 Arbetar de medvetet med praktikanterna på något sätt? 

 Vad får arbetsgivarna/organisationerna för stöd från skolan? 

 Anställning efter praktiktiden? 

 

Etiska aspekter 

 

I informationsbrevet som varje företagare fick innan vi kontaktade 

densamme per telefon redogjorde vi för vilka etiska aspekter som gällde vid 
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intervjun (Bilaga 1) Dessa aspekter tar Olsson och Sörensen (2001) tar upp i 

sin bok. Författarna tar upp konfidentialitet och sekretess samt anonymitet, 

till skydd för de inblandade. Bandinspelningar och anteckningar från 

intervjuer har vi förvarat på ett sätt så att obehöriga ej kan komma åt dem. 

Vi har behandlat data på ett sätt så ej IP kan kännas igen. Efter att arbetet 

avslutas kommer materialet att förstöras. 

 

Resultat 

 
Hur kom arbetsgivarna/organisationerna i kontakt med IV-
programmet? 
 
De flesta arbetsgivarna/organisationerna uppger att de blivit uppringda av 

personal från skolan och tillfrågade om de vill ta emot elever, någon hade 

blivit kontaktad av eleven själv. Det första mötet med skolan har upplevts 

positivt bland de allra flesta, men det var två personer som inte minns det 

första mötet med skolan. 

En av IP hade som krav att praktikanten fick komma och söka arbete själv, 

efter att skolan ringt och förberett henne att praktikanten skulle komma  

 

Många uppger att de har haft en lång kontakt med programmet. Det varierar 

allt mellan två till tio år. En IP nämner att han haft kontakt sedan starten 

1992 och han upplever att 

 

”det har varit kanon, jag säger det rent ut sagt som det är” 

 

De allra flesta trodde att programmet var till för de skoltrötta 

eleverna 

Det var två av IP som var av den uppfattningen att programmet var till för 

dem som inte visste vad de skulle välja. De uppgav att man själv gått på 

gymnasiet under den tiden då IV-infördes. 

 

”Ja, det var ju när man gick på gymnasiet själv då, då var det, 
de som väntade på att komma in på någon annan utbildning, 
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bytt utbildning eller bytt mitt i läsåret. De var tvungna att göra 
något annat under tiden för de kunde inte hoppa in på något 
annat program, för det varför sent mitt i terminen då. Men det 
var väl då, nu verkar de ju ha ändrat inriktning, det är många 
som bara läser på IV”. 
 
 

Varför tar arbetsgivare/organisationer emot praktikanter? 
 

En arbetsgivare anser att det är ett arbetsgivaransvar att ta emot 

praktikanter. Han sade att ”Vi ska väl också ha pension någon dag”.  IP 

tänker på återväxten inom sin bransch, han påpekar att det finns mycket 

svartjobb inom just den här branschen och ett fåtal seriösa. 

En IP säger sig tycka om ungdomar och vill ge dem en chans, men säger 

också att det nog är viktigt för skolan att ungdomarna får praktik. 

 

Beroende på var man arbetar så har man olika inställning till varför man tar 

emot elever. En person som arbetar inom den offentliga sektorn säger att 

 
”det är ju skattemedel som vi avlönas av, jag tycker liksom att det är vår 

skyldighet om vi kan hjälpa till.”  IP talar även om den skyldighet som, stat, 

landsting och kommun har att ta emot praktikanter. 

 
Alla IP har en positiv inställning till ungdomar och de tycker att man skall 

ge dem en chans. IP tycker att ungdomarna har fungerat bra och ser dem 

som en resurs. Några minns tillbaka på sin egen ungdom och någon minns 

den som en svår period. Andra minns att de var skoltrötta och någon har 

själv börjat som lärling. 

 

 En person uttrycker att det är 

”stimulerande att se det när dom tycker att det är roligt” .IP tycker att det 

ger energi när praktikanterna är intresserade av yrket. Han påpekar också att 

inom restaurangbranschen så tar man emot praktikanter och IP har alltid 

haft många praktikanter hos sig. 
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En annan säger 
 
”Vi har rätt ålderstigen personal här när alla är här så att säga, så därför 
är det bra med lite uppblandning för ungdomarna har ju lite idéer och 
lösningar som man inte är van vid. Nej, jag upplever det som positivt” 

 
 

Man säger också att man tror det är bra för ungdomarna att se att om man 

”sköter” sig så har man chansen att bli en vikarie. 

 

En IP har inte kontroll över hur många praktikanter som varit där under de 

tre år de tagit emot praktikanter, denna person uttrycker att det kan bli för 

många praktikanter åt gången eller att det inte blir ett andrum mellan 

praktikanterna. 

 

 De allra flesta uppger att det har fungerat bra med att ta emot dessa 

praktikanter från IV- programmet. 

 

Hur upplever du ungdomarna? 

 

Ungdomarnas inställning till arbetslivet är olika från person till person De 

intervjuade tycker allmänt att det är en mognadsfråga. En annan av IP säger 

att initiativförmågan kan vara lite dålig hos praktikanterna, han tror av egen 

erfarenhet att initiativförmågan kommer att öka med åren.  

 

En IP upplever att de praktikanter som det har fungerat bäst med på 

arbetsplatsen är de som har hoppat av en utbildning och går på individuella 

programmet, innan de påbörjar nästa utbildning. IP säger ”de vill ju plugga, 

det är det som är skillnaden”. 

 

 En IP upplever att ungdomarna som praktiserar hellre vill arbeta än gå i 

skolan, men att de efter ett tag upptäcker att det är jobbigt att arbeta också.  
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De flesta av IP säger att ungdomarnas inställning till skolan är att den är 

”Pest och pina” eller som en annan säger ”De som går på IV är 

ju skoltrötta”  

 

Självförtroendet upplever de flesta som dåligt  eller som någon 

uttrycker det ”lite under isen” 

 Medan några anser att praktikanternas självförtroende är lite väl 

stort eller har en attityd av att ha ett självförtroende de inte har 

”en del har mer självförtroende än de borde ha, men det 

varierar.” 

 

En IP säger att en del av eleverna verkar väl kaxiga, men när de 

kommer själva så är de inte lika tuffa. Några uppger också att 

praktikanterna ”tinar” upp efter ett tag och vågar mer. Skolan 

har även påpekat till IP att elever har fått ökat självförtroende på 

praktikplatsen. 

 

IP säger generellt att man har haft få personer som haft problem 

med att sköta sin praktik. Frånvaron har varit liten och efter att 

en del varit lite blyga i början så har de efter en tid smält in i 

arbetsgruppen på ett bra sätt. 

 Man har inte haft några problem med att elever inte passar tider och följer 

regler, IP uppger att de klargör för praktikanterna tider och regler från 

början på praktiken. 

En av Gymnasieskolorna hade ett informationsblad som alla inblandade 

parter (praktikant, företagare och lärare) tillsammans gick igenom, då 

praktiken började, där står vilka tider och regler som gäller på arbetsplatsen.  

 

Arbetar du medvetet med praktikanten på något sätt? 

IP säger att det för det mesta fungerar bra efter en tid när självförtroendet har 

stärkts för ungdomarna. En av IP säger att det inte finns något nedskrivet om 

vad de skall arbeta med. Men det kom kommentarer som att det är viktigt: 

 

”att alla känner att de är med och att man bryr sig om”. 
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Flera av dem anser att man inte skall låta praktikanterna göra ”skitgörat” utan 

bemöta praktikanterna som man själv skulle ha velat bli bemött.  

Det betonas att man inte skall utnyttja praktikanterna, de skall få prova på 

olika moment på arbetsplatserna.  

 

En IP utryckte att han testade elevernas tålamod med att sätta dem på att göra 

tålamodsprövande arbeten för att se om de passade in på arbetsplatsen och att 

praktikanterna skall lära sig att ställa upp för arbetskamraterna, att bli 

solidariska. 

 

Det är en IP som svarat att de inte arbetat medvetet på något sätt och det är på 

grund av tidsbristen.  

 

Vad får arbetsgivarna/organisationerna för stöd från skolan? 

 

Det är inte alla som vet hur mycket kontakt de skall ha med skolan. Flera IP 

anser att skolans sätt att arbeta med praktikplatserna skulle kunna förbättras.” 

Skolan tycker inte de har tid, skolan är värdelös.” 

En IP säger att kontakten varit liten och uttrycker att ”Praktiken är mer som 

en avstjälpningsplats” 

 

Några IP hade ingen som helst kontakt med skolan. En IP uppgav att 

praktikanten slutade att komma och eftersom IP inte hade kontakt med skolan 

så meddelade han dem inte hur det låg till med praktikanten. Detta pågick i 

någon månad innan skolan uppmärksammade att eleven var på skolan för att 

äta och umgås med kompisar om dagarna. 

 

Några IP uppger att de kontaktar skolan om det uppstår problem. Men det 

verkar vara stora skillnader, en del uppger att de har personlig tät kontakt 

med personal från skolan medan en IP uppger att personal från skolan borde 

dyka upp oanmäld för att få en uppfattning om hur det går för praktikanten.  
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Men generellt vill alla ha en bättre kontakt med skolan och efterfrågar en 

egen kontaktperson. IP verkar ha helt olika idéer om hur man skall sköta 

närvarorapporterna. En av IP säger att han skriver under när eleven kommer 

med närvarorapporten och litar därmed på eleven. Medan några andra IP 

uppgav att de hade ansvaret att fylla i närvaron och sända den vidare till 

skolan. 

 

Anställning efter avslutad praktik? 

 

Två praktikanter har fått arbete på sina praktikplatser och på en arbetsplats tar 

IP in praktikanterna som helgarbetare och även som semestervikarie. 

En IP som arbetar inom offentliga sektorn uppgav att praktikanter kunde få 

kortare vikariat. 

 

Ekonomisk ersättning 

 

Här är IP av olika uppfattning.  

Egna företagare som får bekosta skyddskläder och annan utrustning utan 

ersättning från skolan är mer intresserad av att få ersättning.  

”Fler skulle kunna tänka sig att ställa upp om de fick 
ersättning.” IP säger att det kostar några tusen, att laga ev. 
maskiner som går sönder och kosta på skyddskläder. 
 

En av IP säger att det är dåligt att skolan inte utger ekonomisk 

ersättning, då de har som han säger, betalt fast elever inte är där. 

 

Men en av de egna företagarna är av annan uppfattning. 

 
”Vet inte, jag skulle inte ta emot fler elever om jag fick ersättning. För det 
handlar om att de ska ha nåt att göra och eleverna ska inte ersätta en 
arbetare. Sen ska de inte dra fötterna efter sig heller. Men för min del gör 
det varken till eller från. Sen att jag bjuder på lunch varje dag, jag har ju 
gratis hjälp. Vet att de får måltidsersättning på 45 kr/dan och det är en grej 
som är ganska bra att de är på praktik och tjänar 45 kr om dan. Är de bra 
på att jobba så är de en otrolig hjälp.” 
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Övrigt 

 

Under intervjun uttryckte två IP att de var intresserade av att få inbjudan till 

skolan, en IP ville ha mer information om IV-programmet, vad eleverna 

läser för ämnen. Den andra IP uttryckte att hon ville veta mer om hur 

eleverna tänker och varför de vill vara på en viss arbetsplats. En IP berättade 

att han varit på skolan och berättat för Eleverna på IV programmet om sin 

arbetsplats, anledningen till detta var att IPs chef, känner en av lärarna på 

IV- programmet. 

 

Det var en IP som uttryckte att det inte fanns tid över till att besöka skolan, 

även om IP skulle bli inbjuden. 

 

Resultatanalys 
 
Skolan är beroende av att arbetsgivarna upplåter praktikplatser till det 

individuella programmet. Företagarna/organisationerna kan ha 

bakomliggande syften, oavsett om det är att enbart hjälpa eleverna eller att 

se till att det finns arbetare som tar över när de går i pension. Oavsett syften 

så är skolan beroende av praktikplatserna. Det kan vara svårt att ställa krav 

på dem som gör ett frivilligt och ideellt arbete.  

 

Skolans position är svag gentemot företagen/organisationerna, då skolan 

inte kan styra eller ställa krav på dessa. Visserligen uppger vissa av 

företagen/organisationerna att de tycker att skolan använder praktikplatser 

som en avstjälpningsplats av vissa elever. Men är företagen beredda att ta 

emot praktikanter om det ställs krav på dem? Eller kan det bli positivt med 

ett starkt stöd från skolan tillsammans med uppsatta krav på praktiken?  
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Diskussion  

Metoddiskussion 
 
Styrkan i undersökningen var bandinspelningarna och den direkta kontakten 

med IP. Vid användning av bandspelare kan man koncentrera sig på vad 

intervjupersonen säger (Repstad 1999). Vilket också blev vår erfarenhet då 

vi kunde koncentrera oss på respondenterna och att vi kunde gå igenom 

banden flera gånger efter intervjun om det behövdes. Då vi använde oss av 

en halvstrukturerad frågeguide med teman, så fick respondenterna möjlighet 

att berätta fritt. 

 

Vi anser att det faktum att skolans personal fick göra urvalet åt oss kan ha 

medfört att urvalet påverkats av att några intervjupersoner kände lärare på 

programmet sedan tidigare eller att skolans personal valt ut personer som de 

visste var positiv till att ta emot praktikanter och som det fungerat bra för. 

 
En pilotundersökning hade kunnat påvisa om något tema hade kunnat läggas 

till, men det hade tiden inte medgett. 

 
Resultatdiskussion 

 

De faktorer som lockar arbetsgivare/organisationer att ta emot elever, är 

som vi ser det IPs intresse för ungdomar och för att man på vissa håll ser en 

skyldighet att hjälpa ungdomarna. Någon tänker på återväxten i yrket. 
 

Hur kom arbetsgivaren/organisationen i kontakt med IV- programmet? 
 

Vi uppfattade att det var det skolan som i de flesta fall tog kontakt med 

arbetsplatserna, det var någon elev som ringde själv. En tolkning som kan 

göras av detta är att eleverna är alltför unga och omogna för att våga ta den 

inledande kontakten själv. Möjligheten finns att elever själva skulle våga 

ringa och fråga själva om de fick tid och stöd till detta.  
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Men å andra sidan kan detta upplevas negativt på arbetsplatserna om det 

inte är skolan som har den inledande kontakten.  

 

Skolan kan också i all välmening ”köra över” elever, att de tar för givet att 

ungdomarna inte klarar av att ta kontakter på egen hand. 

Ett smidigt sätt kan vara att skolan skickar ett brev till den tilltänkta 

praktikplatsen. I brevet kan IV programmet presenteras likaså den blivande 

praktikanten. Eleven får sedan ringa upp och presentera sig och göra sin 

muntliga förfrågan.  

 

Varför tar arbetsgivarna/organisationen emot praktikanter? 
 
Många anser att det är en självklarhet ta emot praktikanter och finner en 

stimulans i att göra detta. Det finns arbetsplatser som tycker att 

praktikanterna är en tillgång och har en tilltro till ungdomarna. 

 

Efter att vi har varit ute på intervjuer så har vi förstått att IP inte tycker att 

det är konstigt på något vis att de tar emot praktikanter. En kvinna uttryckte 

sin förvåning då hon blev kontaktad per telefon, hon sa att vi visst kunde 

komma och intervjua henne. Men, undrade hon, är det så märkvärdigt med 

att ta emot praktikanter? De anser att det är en självklarhet att hjälpa och 

stötta ungdomarna.  

 

De flesta praktikanter har skött tider och regler, vilket även Hultqvist tar upp 

i sin studie. En spekulation kring detta är att praktikanterna blir sedda som 

en del i ”laget”, nu är det på riktigt och att de blir betraktade som vuxna på 

en arbetsplats. 

 

I verksamhetsplanen brukar det finnas policys gällande praktikanter. Vilka 

policys som gäller skiftar mellan arbetsplatserna. Vissa arbetsplatser har 

högre krav när det gäller känsliga frågor och kan därför inte ta emot 

praktikanter.  Några av IP känner igen sig själva från skolåren, de var trötta 

på skolan och någon blev lärling. Dessa företagare kanske inte ser att 

gymnasieskolan är ett måste för att få ett arbete, de vet att i dessa 
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praktikanter kan det finnas en utmärkt ”praktiker” som kan skolas in på en 

arbetsplats. 

Hur upplever du ungdomarna? 
 

En IP säger att de praktikanter som det har fungerat bäst med på arbetsplatsen 

Detta kan vi koppla till de intentionerna som finns med i Skollagen 5 kap § 

4b där det står att tanken bakom programmet var att elever skulle fortsätta vid 

ett nationellt program. 

 

Flera av IP uttryckte att många ungdomar har problem med sitt 

självförtroende. Spekulationer kring detta är att eleven redan i grundskolan 

får dåligt självförtroende i och med att skolans mål inte uppfylls och betyget 

blir IG, icke godkända. Elever som upplevs lite väl kaxiga visar sig inte 

alltid vara lika kaxiga då de kommer ensamma, till arbetsplatsen. 

Rent generellt uppfattar arbetsplatserna ungdomarna som duktiga på att följa 

rådande regler och de uppfattas också som samarbetsvilliga.  

 

Vår fundering kring detta är att praktikanterna har högre förväntningar på 

sig på en arbetsplats än på skolan. Arbetsplatsen talar om rådande regler och 

förväntar sig att praktikanten skall följa detta. Eleven har inget annat val än 

att följa reglerna om den vill stanna kvar på arbetsplatsen. En annan tanke 

kan vara att eleven släpper tanken på skolan som man ju ser så negativt på 

och därmed ökar motivationen när de ser att de klarar av olika uppgifter rent 

praktiskt. 

 

Arbetar du medvetet med praktikanten på något sätt? 

 

Vi anser att även de IP som sagt att de inte arbetat medvetet, har gjort det. 

Med tanke på att de uttryckte att det var viktigt med gemenskap och att de 

tänker på hur de själva vill bli bemötta. 

Vi tror att man har gjort det omedvetet och att de kanske skulle kunna få 

hjälp med att se att det faktiskt är att arbeta medvetet. Flera av IP ser inte 

själva vad de gör för praktikanterna utan tycker att det är självklart. IP som 
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berättade att han testade praktikanternas tålamod kan man vid första 

anblicken tänka att det inte är så väl genomtänkt och att man då kan knäcka 

ett redan dåligt självförtroende. Men vi tror att det är ett välbeprövat sätt 

som man kanske har arbetat efter under många år och att det praktiskt har 

visat sig stärka elevens tålamod. Kanske är det precis det som de behöver 

för att klara sina skolstudier. 

 

En reflektion vi gjort, är det som Tideman (2000) skriver, att skolan kan se 

elever som inte når målen som ett problem om skolan såg eleverna som en 

resurs skulle det finnas utökade möjligheter till en integration. 

Arbetsplatserna ser eleverna som en resurs, det är inte så viktigt med att nå 

skolans mål, godkänt i alla ämnen. Detta kan vara ett sätt för eleverna att 

återfå sitt självförtroende och somliga kan plugga vidare. 

 

En IP sade att det inte fanns något dokumenterat om arbetet med 

praktikanterna. Men i en annan kommun hade gymnasieskola ett dokument 

som innehöll vilka tider och regler som gäller på arbetsplatsen, vilket hade 

fungerat bra. 

Vi anser att ett skriftligt dokument på varje gymnasieskola vore bra, 

eleverna får på detta sätt klart för sig vilka tider och föreskrifter som gäller 

på arbetsplatsen. Ett dokument kan också vara individuellt för varje elev, en 

individuell plan för varje arbetsplats. Detta dokument skulle vara enkelt 

utfört med vad eleven förväntar sig av arbetet och vad lärare och 

arbetsgivare har för förväntningar. Sedan kan detta dokument följas upp 

kontinuerligt. Nackdelen med detta kan vara att företagarna tycker att det 

skulle bli för omständligt. Men det skulle gå att skicka ut en enkät med 

förfrågan till arbetsplatser som tar emot praktikanter från IV.  

 

Vad får arbetsgivarna/organisationen för stöd från skolan? 

 

Vi hörde att det fanns en osäkerhet bland vissa IP om vem de skulle 

kontakta på skolan om problem uppstod. Medan andra företag upplevde sig 

ha en bra kontakt med skolan IV- program. Något som vi tänkte på var att 

det var så olika, vad beror det på? Kan det vara så att vissa elever har mer 
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resurser till stöd och hjälp så att deras lärare har större möjlighet att stötta på 

arbetsplatsen? Eller beror det på att deras handledare är mer intresserade och 

hör av sig till skolan i större utsträckning än andra? Kanske är det så enkelt 

att man vet vilka elever man så att säga måste hålla ögonen på eller att de 

har haft problem tidigare och att lärarna vill vara med och stötta upp redan 

från början. 

 

En handlingsplan där det står vilken lärare arbetsgivarna skall kontakta om 

problem uppstår och vad arbetsgivaren skall göra då en elev inte hör av sig 

på några dagar, vore till stöd för arbetsplatserna och vi anser att man bör 

arbeta fram en sådan handlingsplan. 

Samtidigt som stödet från skolan inte är det bästa. 

 

Anställning efter avslutad praktik 
 

Att två elever utav åtta har fått en anställning kan man betrakta som väldigt 

bra och att det är en fjärdedel som får vikariat. Arbetslösheten är som bekant 

hög i dagens läge, det är svårt för ungdomarna att få tillträde till arbeten.  

 

Arbetsgivare får möjlighet att handplocka sina anställda, ungdomarna får en 

chans att visa vad de kan. Vi tycker oss också kunna se att det är vissa 

branscher som är mer benägna att anställa outbildad personal. Troligen 

beror det på att inom vissa branscher så har man en tradition att man skall 

”läras” upp inom yrket av annan erfaren personal.  

 

En av IP berättar utanför intervjun att det tar tid att få in ”rytmen” i kroppen 

för att det krävs en viss teknik och är så stressigt att man måste få en tid att 

vänja sig vid tempot. Vad som kan nämnas är att ingen av de arbetsplatser vi 

har varit på bygger enbart på teoretiska kunskaper utan kräver ett praktiskt 

kunnande till största del. Detta kan man se både positivt och negativt på, en 

elev som är ”less” på skolan och inte vill eller har förmågan att läsa vidare 

på gymnasiet eller helt enkelt är en praktiskt lagd person kanske behöver 

den här typen av praktikplats. För andra kan praktiken bidra till ökad 
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motivation till att studera vidare, detta för att det på vissa arbetsplatser krävs 

vissa teoretiska kunskaper för att få en anställning. 

 

 

Ekonomisk ersättning  

 

Kring den ekonomiska ersättningen hade IP det delade meningar, man 

kunde se skillnad mellan arbetsplatserna. De som inte behövde kosta på 

praktikanterna något eller mindre summor ansåg att det var fel med 

ersättning. Medan de som faktiskt la ut större summor på skyddsutrustning 

upplevde att det skulle vara tacksamt, att få en ersättning för utrustningen.  

 

Samtidigt som det inte stämmer då IP på att annat ställe uttrycker att det är 

ett ansvar som arbetsgivare att ta emot praktikanter. På en arbetsplats där 

Arbetsmiljölagen kräver läkarundersökning och lungröntgen innan man 

överhuvudtaget får vistas på arbetsplatsen betalar skolan kostnaden på 5000 

kr för varje elev. En annan uppger att han får betala alla skyddskläder själv 

trots att det enligt lag krävs även där.  

Vi kan bara spekulera i vad dessa olikheter beror på men vi ha en tanke om 

att det möjligen kan bero på olika Arbetsmiljölagar och på hur noga man är 

på arbetsplatsen att följa lagarna och förordningar som finns. 

 

Vi funderade över skolans ansvar i detta fall då man skickar ut elever på 

arbetsplatser där det är nödvändigt med skyddsutrustning. 

Vårt förslag är att det skulle finnas en viss summa avsatt för varje elev som 

man använder för att köpa in skyddsutrustning, kläder också vidare. Då 

skulle man undvika att riskera att eleverna skadas eller utsätts för 

hälsorisker på praktiken. 

Slutdiskussion 
 

Vi tycker oss att ha fått en bild om vilka faktorer det är som driver 

arbetsgivare/organisationer till att ta emot praktikanter. Vad vi kan se är det 

arbetsgivarnas intresse för ungdomar som gör att de tar emot ungdomar. 
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Skolan verkar inte ha någon större roll i varför arbetsgivare/organisationer 

tar emot praktikanterna. Vi tycker oss se att det finns ett behov ute på 

arbetsplatserna av att ha en större kontakt med skolan. Sedan kom det fram 

under intervjuerna att det skulle vara bra med information från skolan om 

det individuella programmet. 

Informationsbladet kan också vara till hjälp för arbetsplatserna.  
 
Vi har med vår studie förhoppningsvis öppnat upp för fortsatt forskning om 

praktikens betydelse för elever på det individuella programmet och om det 

stora intresse det finns ute i arbetslivet att ta emot praktikanter. 

 

Ytterligare förändringar är på gång, den 1 juli 2006. Då kommer den nya 

gymnasieformen att träda i kraft med olika förbättringar till följd av de 

problem som framkommit i olika författningar och Regerings Propositioner 

vi läst under vårt arbete. 

Hultqvist (2001) tar också upp denna paradox att praktikanter som har 

problem med närvaro och att passa tider på skolan fungerar bättre på en 

arbetsplats. 
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                                                                       Bilaga 1 
                                                
Vilka faktorer spelar in när man väljer att ställa upp som handledare för elever 
ifrån IV-programmet?  
 
Vi är två studenter från Mittuniversitetet som läser sista terminen på den 
Rehabiliteringsvetenskapliga linjen.  
 
Vi studerar arbetslivsinriktad rehabilitering på olika nivåer, samhällsnivå, 
organisationsnivå och individnivå.  
 
Vi har valt att fokusera vår C-uppsats på varför arbetsgivare är intresserade av att ta 
emot elever från gymnasiets individuella program? Vi förstår att detta kräver en hel del 
av er som företagare. 
 
Vi har varit i kontakt med Västermalms gymnasium och har genom dem fått uppgifter 
om att ni brukar ta emot praktikanter från Individuella programmet. Nu hoppas vi att få 
ta del i vilka faktorer som gör att ni engagerar er i dessa elever. 
 
Följande punkter anser vi är viktig information för dig att ta del av innan intervjun: 

• Deltagandet är helt frivilligt och Du/ni kan när som helst avbryta deltagandet 
under intervjun 

 
• Alla uppgifter som du lämnar under intervjun behandlas konfidentiellt och du 

avidentifieras helt när vi använder dina uppgifter i vårt arbete 
 

• Allt material som vi använt under vårt arbete kommer att förstöras då vi 
slutfört vår C- uppsats och fått den godkänd. 
 

• Vi kommer båda två att delta i intervjuerna och dessa kommer att bandas, om 
du/ni inte godkänner detta kommer vi att föra anteckningar istället.  

Vi kommer att kontakta er per telefon några dagar efter att ni fått detta brev och 
hoppas då på ett svar om ni kan tänka er ställa upp på intervju eller ej. 
Du/ni får bestämma vart intervjun skall genomföras och den kommer att ta ca en 
timme att genomföra. 
 

Med vänlig hälsning 
Karin Wåhlen Andersson  Ing-Marie Lundin 
telefon  xxxx                                            Telefon xxxxx 
Mail: xxxxx                                              Mail:xxx  
Kontakta oss gärna om ni har några frågor 
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