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Sammanfattning 
Under vår utbildning kom vi i kontakt med det individuella programmet på en skola där 
82% av en årskull gjort sig behöriga till ett nationellt program. Det väckte vår nyfikenhet. 
Studiens syfte är att ta reda på vad som bidragit till att eleverna blivit studiemotiverade. En 
hermeneutisk undersökning har gjorts där både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
använts genom intervjuer och enkäter. Resultatet visar att det inte är en tillfällighet att så 
många blir behöriga att söka ett nationellt program efter ett år på den undersökta skolan. De 
slutsatser vi drar är att eleverna trots en ibland minskad motivation har en inre motivation 
att nå sina mål att bli behöriga till ett nationellt program under ett år på det individuella 
programmet. Studie- och yrkesvägledaren på det individuella programmet har stor 
betydelse för elevernas studiemotivation. 

Nyckelord 

Individuella programmet, motivation, mål och förväntningar, studie- och yrkesvägledning 



 

 

Abstract  
During our education we came in contact with the individual program at a school where 82 
% of an age group had managed to become appropriated to a national program. This made 
us curious. The purpose of our study was to find out what had contributed to the students’ 
study motivation. A hermeneutical study with both qualitative and quantitative methods 
through interviews and questionnaires, have been used. The research findings show that it 
is no coincidence that so many students become qualified to apply to a national program 
after a year in the Individual Program at the school in question. We draw the conclusion 
that the students, despite a sometimes reduced motivation, have aquired an internal 
motivation to reach their goals to get appropriated to a national program during a year on 
the individual program. The counsellor at the individual program have a big importance for 
the students study motivation. 
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Förord 
Nu har vi skrivit den sista bokstaven i vår C-uppsats. 10 veckors slit är till ända. Det känns 
både skönt och vemodigt och det finns många att tacka för den hjälp och det stöd vi fått 
under arbetet. 

Först och främst vill vi tacka elever och personal på den undersökta skolan som svarat på 
vår enkät och ställt upp på intervjuer. Vägledaren på skolan som givit oss tips och idéer 
under arbetets gång och lånat ut litteratur till oss om IV-programmet. Utan er hade det inte 
blivit någon C-uppsats. 

Vår uppsatsgrupp Anders, Harriet, Lotta & Lotten för tips, idéer, stöttning och diskussioner 
när vi träffats och under våra telefonkonferenser. Vår handledare Monica som redan från 
början talade om vad som gällde och hela tiden har funnits där och läst det vi skrivit och 
fört arbetet framåt. 

Vi vill naturligtvis även tacka varandra! Aldrig trodde vi väl att det kunde vara så 
roligt, inspirerande och lärorikt att skriva uppsats när man hittat rätt skrivkompis. 

Maria vill också tacka brorsan för uppsatssnack och syrran för boende i Stockholm under 
studietiden. Maria tackar även Annelie, Petra och Marie-Louise för djupa, roliga och 
intressanta samtal med goda råd om livet i stort och uppsatsen så klart. Camilla vill tacka 
mamma och pappa, svärmor och svärfar för all ovärderlig hjälp med barnvakt. Ni är bäst! 
Även ett tack till Sussi för goda råd och trevliga samtalsstunder. En stor kram till er alla! 

Sist men inte minst vill vi tacka männen i våra liv som alltid inspirerar och uppmuntrar oss 
att våga nya saker. Peter & Magnus som hållit ihop våra familjer under uppsatstiden. Ni har 
stått ut med era stundvis frånvarande kvinnor när vi, både kroppsligt och mentalt, varit 
uppslukade av IV-programmet. Lukas, Mio, Johan & Stefan som nu får tillbaka sina 
mammor på heltid. Vi älskar er! 
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Inledning 

I skolans barndom för ca 160 år sedan hade man i huvudsak två förklaringar till att elever inte 

uppnådde så goda resultat som de borde. Antingen var de idioter eller så var de lata. Om de var 

idioter var det inget att göra och var de lata så klippte man till dem. Idag har vi insett att vi i 

betydligt högre grad kan hjälpa barn och ungdomar i deras lärande och utveckling genom 

förändringar i deras lärmiljö. (Myndigheten för skolutveckling 2006 s 9) 

1991 fattade riksdagen beslut om en ny gymnasiereform som utgjordes av 16 nationella 
program och ett individuellt program. Motiven för det individuella programmet var att ge 
elever som saknade tillräckliga kunskaper för att komma in på ett nationellt program en 
möjlighet att starta om, en ny chans att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Detta 
skulle ske genom att motivera och vägleda skoltrötta1 och osäkra elever i studieval samt 
stödja elever som inte antagits eller avbrutit sin gymnasieutbildning (Cato & Swenzohn, 
2002). 

I denna studie vill vi visa ett exempel på hur man på det individuella programmet kan 
arbeta med elevers mål och motivation för att ge eleven självförtroende och kunskaper för 
att kunna fortsätta sina studier på ett nationellt program. 

Val av problemområde 
I dag saknar många elever slutbetyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska när de 
slutar grundskolan. Ett godkänt betyg i dessa ämnen utgör krav för behörighet till 
nationella program på gymnasiet. Det individuella programmet, hädanefter kallat IV-
programmet, är idag ett av de största programmen på gymnasieskolan. Läsåret 05/06 läste 
8-9 % av eleverna på IV-programmet (Cato & Swenzohn, 2002). Knappt hälften av de 
elever som börjar där går vidare till något nationellt program (Myndigheten för 
skolutveckling, 2006). 

Genom dessa fakta blev vi intresserade av IV–programmet. Genom en tidningsartikel läste 
vi om elevernas goda resultat på IV-programmet på den skola som vi vill undersöka. 
Artikeln beskriver att 82 % av en årskull på IV-programmet gjort sig behöriga till 
nationella program. Vi fann det intressant att undersöka vilka faktorer som givit så goda 
resultat. Det visade sig vid samtal med vägledaren på skolan att många av eleverna inte haft 
betyg i flera ämnen på grundskolan men fått godkänt (G), väl godkänt (VG) och mycket väl 
godkänt (MVG) i olika ämnen på IV-programmet. Dessa elever går nu sista året på ett 
nationellt program.  

Vi vill ta del av elevernas synpunkter på IV-programmets arbetsmetoder och ta reda på 
vilka faktorer som haft betydelse för att öka deras studiemotivation. Vi vill även ta reda på 

                                                 
1 trött på att gå i skolan (Nationalencyklopedin) 2007-03-28 
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vilken betydelse studie- och yrkesvägledaren på IV-programmet har haft för elevernas 
studieframgångar.  

Vi tror att elever som börjar på IV-programmet är ”skoltrötta” och har tappat sin 
studiemotivation och behöver uppmuntran och stöd för att komma vidare. Studie- och 
yrkesvägledaren på IV-programmet kan utgöra ett stort stöd för dessa ungdomar. I första 
hand genom att se, uppmuntra och lyssna på eleven. Att bli sedd och lyssnad på tror vi har 
en stor betydelse för att öka elevens studiemotivation.  

Vad menas egentligen med att eleven är motiverad och för vem? Det som ofta beskrivs är 
att eleven är villig att studera och är skötsam i klassrummet. En definition av motivation är 
enligt Jenner de inre processer som aktiveras, guidar och bibehåller beteenden (Jenner, 
2004). En annan aspekt är målsträvan, att en persons handlande är riktat mot något. Något 
som ger belöning i form av glädje, stolthet och självförverkligande (Lundgren & Lökholm, 
2006),(Jenner, 2004). 

När en elev saknat denna motivation och målsträvan under högstadiet och kommer till IV-
programmet kan hon få hjälp att hitta sin motivation och vilja att sträva mot ett viktigt mål. 
Målet är att uppnå godkända betyg för att kunna söka till gymnasiet. 

Enligt den nya regeringen som tillträdde hösten 2006 ska gymnasiereformen ändras från 
och med hösten 2010. Enligt förslaget kommer tre studievägar att erbjudas, en teoretisk 
som ger högskolebehörighet, en yrkesinriktad som läses mest i skolan och ett 
lärlingsprogram. De två sistnämnda ska innehålla mindre tid för teoretiska studier och 
därför inte ge behörighet till högskolan. Vad som händer med IV-programmet är oklart. Det 
finns förslag om att det ska minskas eller läggas ned2. Hur omotiverade elever som behöver 
extra stöd och vägledning ska tas om hand är oklart. 

Vi vill uppmärksamma framgångsrika metoder och arbetssätt som används på den aktuella 
skolan. Skolans sätt att arbeta resulterar i att många elever går vidare till ett nationellt 
program. Genom att belysa dessa metoder och arbetssätt kan fler skolor välja att göra lika. 
Det skulle vara lönsamt för samhället, skolan och framtida elever på IV-programmet om 
fler skolor hade lika goda resultat som den undersökta skolan. 

Nästan alla vägledare inom skolan kommer på något sätt i kontakt med IV-programmet och 
elever som i olika avseenden inte klarar sin skolgång. Därigenom kan vårt arbete komma 
både yrkesarbetande studievägledare och studenter på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen tillgodo. 

Förförståelse 
Vi är medvetna om att vår syn på IV-programmet och dess elever påverkas av faktorer 
såsom vår sociala och kulturella bakgrund, vårt kön samt den litteratur vi läst inför detta 
arbete. Vi är även medvetna om att de elever som går på IV-programmet kan ha påverkats 
av sin bakgrund och det bemötande de fått av lärare, elever och annan personal under sin 
tid på grundskolan.  

                                                 
2 www.skolutveckling.se, 070328 
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En god studievägledning är viktig för att eleverna ska nå sina mål och nå resultat i sina 
studier. Vi tror att vägledaren på IV-programmet har tid att arbeta grundligt med eleverna 
än en vägledare på de nationella programmen vilket i sin tur kan höja elevernas 
studiemotivation. Små grupper och tillgång till enskild undervisning är exempel på detta 
grundliga arbete som vi anser påverkar elevernas motivation och resultat. 

Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka IV-programmet på en skola för att ta reda på vad som 
bidragit till att eleverna blivit studiemotiverade.  

Begrepp 
Studie- och yrkesvägledare förkortas vägledare medan studie- och yrkesvägledning 
benämns vägledning. Övriga begrepp förklaras löpande i texten. 

BAKGRUND 
Litteraturundersökningen inleddes med att studievägledaren på IV-programmet gav tips på 
litteratur som kunde lånas av honom. Biblioteken i hemkommunerna och tidigare 
litteraturlistor som använts under utbildningen på Lärarhögskolan, har varit till stor hjälp. 
Genom Goggles sökmotor på Internet och Libris sökdatabas har C- och D-uppsatser hittats 
inom det aktuella området. På Skolverkets och Myndigheten för skolutvecklings hemsida 
har vi också funnit användbart material. 

Forskningsanknytning 
Tidigare forskning 

Martin Hugos avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan är den enda avhandling som 
behandlar hur elever upplever att de fått tillbaka sin studiemotivation under sitt år på IV-
programmet. Det finns även forskning som behandlar motivation och IV-programmet 
separat. Vi har valt att presentera några arbeten från varje område.  

Förra regeringen har bedömt att kvalitén på IV-programmet varierar. För att fler ungdomar 
ska ha möjlighet att fullfölja gymnasieutbildningen anser de att kvalitén måste höjas och 
utbildningen utvecklas. För att stödja detta ändamål har Myndigheten för skolutveckling 
sammanställt materialet, Kvalitet inom IV - hela skolans ansvar. Rapporten tar upp olika 
exempel på skolor som lyckats väl med IV-programmet och vad som gör en skola 
framgångsrik (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

För att få en effektiv skola finns flera faktorer som påverkar. 

Ett professionellt ledarskap, som är tydligt, med god pedagogik där skolans personal kan 
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påverka. Det är viktigt att lärarna är delaktiga i utformandet av skolans struktur, visioner 
och mål samt att det finns en gemensam syn på hur verksamheten ska bedrivas. 

Lärarna, ska fungera som förebilder och ha ett förhållningssätt som inger respekt och 
ömsesidigt förtroende. De ska kunna använda sig av flera olika undervisningsmetoder. 
Undervisningen ska vara väl förberedd och strukturerad med tydliga mål. 

Varmt och omhändertagande klimat, eleverna ska känna sig uppskattade och uppleva att 
de har ansvar och inflytande över sitt skolarbete. 

Kunskapsmålen prioriteras och lektionstiderna ska hållas för att bidra till budskapet att 
kunskapsmålen är viktiga och att alla elever har förutsättningar att nå dessa (Myndigheten 
för skolutveckling, 2006). 

För att en skola ska bli framgångsrik behöver den utgå från sina egna förutsättningar och 
behov. Gunnar Berg, professor i pedagogik, anser att IV-programmet har goda 
förutsättningar för att kunna utvecklas då den har stort handlingsutrymme. På IV-
programmet har både elever och lärare stor möjlighet att påverka undervisningen eftersom 
det inte finns några fastställda ämnen eller kurser (a.a.).  

Det kan finnas flera anledningar till att en elev kommer till IV-programmet: 

Individrelaterade orsaker såsom medicinska eller psykiska problem, inlärningsproblem 
eller sociala svårigheter. 

Processrelaterade orsaker kan handla om problem i skolmiljön såsom brist på stöd, 
arbetssätt, relationer, brister i modersmålsundervisning, samt brister i hur skolan arbetar 
med elever med till exempel funktionshinder eller medicinska diagnoser. 

Rapporten, Kvalitet inom IV - hela skolans ansvar, redovisar hur lärandet bör organiseras 
för att uppfylla de processrelaterade kriterierna. För att uppfylla dessa kriterier bör 
verksamheten bedrivas utifrån dessa punkter. 

• Att det finns en adekvat kompetens hos rektorer och lärare på IV med ett professionellt 

ledarskap där gemensamma visioner och mål i lärargruppen kan förankras en 

undervisning som målinriktas och utvärderas, har hög kvalitet, är flexibel, och utförs med 

tydliga krav och höga förväntningar 

• Individualisering – att innehåll, arbetssätt och arbetsformer utformas individuellt genom till 

exempel individuell studieplan, introduktions och utvecklingssamtal samt vägledning. 

• Motivationsskapande arbete – för att kunna utföra kunskapsuppdraget måste man börja 

med att bygga relationer, tillit, förtroende och öka den självkänsla och motivation som 

elever ofta tappat. Att det finns en positiv elev- och kunskapssyn där utbildning och 

förhållningssätt präglas av ett  

-Salutogent perspektiv – vad eleverna faktiskt kan, inte i första hand vad de saknar, utgör 

utgångspunkten för skolans ansvar samt att skolan strävar efter att ge sammanhang och 

meningsfullhet.  

-Lösningsfokuserat arbetssätt som innebär att man letar möjligheter istället för hinder 

-Empowermentperspektiv som går ut på att öka elevens ansvarstagande så att 

handlingsförmågan, självförtroendet och framtidstron ökar (Myndigheten för 
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skolutveckling, 2006 s 44-45). 

Systemrelaterade faktorer är till exempel betygssystemet och behörighetsregler eller hur 
kommun och skolledning organiserar verksamheten. 
Rapporten ger exempel på hur verksamheten bör utformas för att uppfylla de 
systemrelaterade kriterierna.  

• Verksamheten inom IV måste anpassas individuellt och kan inte ensidigt ägnas åt de 

behörighetsgivande ämnena. 

• Att samverkan sker mellan olika skolformer och program, sektorer, näringsliv och andra 

utbildningsanordnare för att 

– underlätta en helhetssyn på ungdomar 

– underlätta övergångar mellan grund- och gymnasieskola 

– underlätta PRIV 

– motverka olika skolkulturer 

– förhindra avhopp från gymnasieskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2006 s 25-26). 

I avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan (2007) följer Martin Hugo en grupp 
elever och tre lärare under tre år på IV-programmet. Genom observationer, intervjuer och 
fältanteckningar har Martin Hugo fångat åtta elevers process mot motivation och ändrad 
inställning till skola och studier. De elever som deltog hade ofullständiga betyg när de 
slutade grundskolan och sökte till IV-programmet med inriktning mot restaurang och 
storkök. 

Syftet med Hugos studie är att få kunskap om hur gymnasieskolan tillgodoser de behov 
elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg har.  

Avhandlingen visar att eleverna har mycket negativa erfarenheter från grundskolan och det 
krävs mycket arbete under det första läsåret för att deras bild av skolan och lärarna ska 
förändras. Det är framför allt två faktorer som gör att de finner gymnasietiden meningsfull: 

• Lärarens förväntningar på eleven och den relation som uppstår i mötet mellan elev 
och lärare. 

• Att undervisningen känns meningsfull för eleverna  

De kände att innehållet i undervisningen var anpassat för dem, då kunde de känna sig 
motiverade och finna glädje i sina studier. De hade inte upplevt detta under sina sista år på 
grundskolan. Eleverna fick under sina tre år på IV-programmet förbättrad självbild och 
självförtroende som gjorde att de vågade lära sig nya saker (Hugo, 2007 & Lovén, 2007). 

I examensarbetet Att vilja vidare undersöker Therese Eriksson och Lena Johansson hur 
vägledare arbetar med den inre motivationen hos gymnasieelever. Studiens syfte är att 
undersöka hur vägledare i två kommuner definierar begreppet inre motivation, hur de 
arbetar med att eleverna ska återfå sin motivation och vilka anledningar det finns till att 
eleverna saknar motivation till studier. 

Resultatet av undersökningen visar att vägledarna anser inre motivation vara en drivkraft 
och en vilja att göra något. De anser att det viktigaste är att ha en bra relation till eleven i 
motivationsprocessen. De bakomliggande orsakerna till bristande motivation är ofta den 
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sociala omgivningen, individen själv, arbetsmarknaden eller stressen i samhället. Med låg 
motivation har eleven inga förväntningar eller framtidsdrömmar. Eriksson och Johansson 
menar att vägledaren genom samtal kan ge eleven positiva förväntningar och stärka elevens 
självkänsla. De säger sig också se en skillnad i vägledarnas arbete med motivation 
beroende på om de har en studie- och yrkesvägledareutbildning eller inte (Eriksson & 
Johansson, 2006). 

Håkan Jenner beskriver i sin avhandling Motivation och motivationsarbete i skola och 
behandling begreppet motivation och hur man i skolan kan arbeta med motivation, 
förväntningar och förändring. Han beskriver också det viktiga pedagogiska mötet och 
vikten av lärarens/behandlarens förståelse för vad en elevs/klients dåliga självförtroende 
och rader av misslyckanden kan innebära. Syftet med studien är att belysa forskning om 
motivation och ge praktiska exempel på motivationsarbete i skolan. Arbetet beskriver det 
pedagogiska mötet, motivation, attributioner, pygmalioneffekten och pedagogrollen 
(Jenner, 2004). 

I studien Segregerande integrering  har Elisabeth Hultqvist (2001) gjort 
klassrumsobservationer i tre IV-klasser och en samhällsvetarklass. Syftet har varit att 
analysera en grupp skolsvaga elevers möte med IV-programmet men också att ge en 
historisk bild av förändringen i rekryteringen av elever till gymnasieskolan. 

Hultqvist konstaterar att det numera finns ”skoltrötta” elever överallt på gymnasieskolan 
och inte bara på de tidigare tvååriga yrkesinriktade utbildningarna som var brukligt före 
1991 års gymnasiereform. Nu ska alla studera teoretiska ämnen och för de som av olika 
skäl inte klarar detta finns IV-programmet. 

Hultqvist menar vidare att det är bra med IV-programmet där eleverna utifrån sina tidigare 
kunskaper kan kompensera sina ”brister” för att senare kunna söka till ett nationellt 
program. Däremot är det en brist att IV-programmet är så olika i olika kommuner eftersom 
skolan ska vara till för alla och vara lika utformad. 

Liksom Martin Hugo konstaterar Elisabeth Hultqvist att även för dessa elever spelar 
upplevelser i grundskolan, bemötandet från lärarna och vikten av att få göra något praktiskt 
som är ”på riktigt” en stor roll för deras motivation och fortsatta skolgång (Hultqvist, 
2001). 

De två examensarbetena Individuella programmet – elevers syn på sin studievägledning av 
Lisbeth Strängbäck (2006) och Studievägledning på Individuella programmet av Camilla 
Kroon & Nathalie Lundqvist (2006) visar olika resultat. 

I Strängbäcks studie är syftet att ge en beskrivning av hur eleverna på IV-programmet 
uppfattar sin studievägledning. Författaren konstaterar att många av eleverna på IV-
programmet har sociala problem som gör att de mår dåligt. För dessa elever har 
studievägledaren blivit en trygghet i deras tillvaro och en person som alltid finns till hands 
där för dem. Genom samtal och att genom lyssna till eleverna byggs en relation upp. Det 
här bidrar till att eleven så småningom hittar sin väg ut i samhället. En väg som är möjlig 
just för den eleven att ta (Strängbäck, 2006). 

I Kroons och Lundqvists studie är syftet att undersöka hur vägledningen bedrivs och vad 
den innehåller samt hur eleverna uppfattar den vägledning de får. Författarna konstaterar 
här att många elever inte vet vad vägledning innebär och att vägledarens roll är otydlig då 
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det saknas lokal arbetsplan för vägledaren. Författarna skriver att bristande vägledning på 
grundskolan medför att eleverna har dålig uppfattning om vägledning. 

Brist på styrdokument och skolledningens okunskap om vägledarens kompetens gör att 
eleverna inte får den vägledning de behöver. Trots det känner sig eleverna ändå nöjda med 
sina samtal med vägledaren (Kroon & Lundqvist, 2006). 

Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie utgår vi från fyra teorier: Pygmalioneffekten, Humanistiska skolan, 
Inlärningspsykologiska skolan och Social kognitiv teori. 

Pygmalioneffekten – en förväntningsteori 

Pygmalioneffekten innebär att lärarens positiva och negativa förväntningar påverkar en 
elevs beteende och prestationer (Jenner, 2004). 

Om eleven upplever att lärarna är positiva och har höga förväntningar på sina elever så 
presterar de bättre och deras resultat kan ofta förbättras. Har läraren däremot låga 
förväntningar på eleven upplever han/hon att det inte förväntas så mycket. Resultaten blir 
då låga och eleven presterar under sin verkliga förmåga och kapacitet som han/hon 
egentligen har (Eriksson & Johansson, 2006). 

Läraren formar troligen sina förväntningar utifrån sin egen personlighet med utgångspunkt 
i egna värderingar och behov. Vissa lärare föredrar lugna elever medan andra föredrar 
utåtriktade elever som tar för sig (Jenner, 2004). 

När läraren möter sina elever första gången baserar han/hon sina förväntningar på elevens 
utseende och uppförande. På så sätt får eleven en etikett på sig redan från början och 
betraktas utifrån lärarens perspektiv som ”bra” eller ”dålig”. Om en duktig elev misslyckas 
på ett prov har han/hon en dålig dag, medan det för en dålig elev som lyckas bra kan ses 
som en engångsföreteelse (a.a.). 

Om en elev blir stämplad av skolans personal som ”hopplös” förväntar sig skolan inte 
något annat. Elevens kapacitet kommer inte fram och eleven underpresterar medan en elev 
som förväntas vara duktig får bekräftelse och hjälp vilket gör att elevens kapacitet och 
prestation höjs (Eriksson & Johansson, 2006). 

Inom psykologin finns olika teoretiska skolor. De vi valt är: 

Den humanistiska skolan som bygger på att människan är fri att göra egna val och själv 
söka efter mening och självförverkligande. Den humanistiska skolan fokuserar på det friska 
hos människan. För att en människa ska kunna utvecklas måste exempelvis vägledare 
fokusera på det som fungerar och inte på personens brister. Som vägledare måste man även 
kunna visa empati och skapa en trygg atmosfär för att kunna hjälpa en annan individ mot 
förändring.  

Att gå in i den andra personens inre, se världen med dennes ögon är nyckeln vid allt 

rådgivningsarbete (Lundgren & Lökholm, 2006, s 20). 

Den inlärningspsykologiska skolan utgår från att människans beteende är inlärt. Vi lär oss 
saker dagligen utan att vara medvetna om det. Inlärningen sker ofrivilligt och skapar olika 
reaktioner hos oss. Detta kallas betingning. Vissa lukter och ljud kan få oss att minnas en 
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speciell känsla. En elev som exempelvis blivit kränkt under sin skoltid kan koppla ihop de 
negativa känslor detta medfört till skolmiljön. Detta väcker obehagliga känslor till liv och 
när eleven befinner sig i skolmiljön väcks dessa känslor som kan ge eleven ångest. För att 
upphäva denna betingning hos eleven krävs att eleven får vistas i en trygg skolmiljö under 
lång tid (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Social kognitiv teori som bygger på Albert Banduras teori om att alla människor har 
förmåga att lära sig nya beteenden genom att observera andra människor. Ett begrepp inom 
denna teori är självskattning (self-efficasy) som handlar om människans tilltro till den egna 
förmågan, det vill säga vad man tror sig klara av. 

Självskattningen formas i huvudsak utifrån 

• Tidigare erfarenheter, det vill säga hur individen lyckats att genomföra en uppgift 

• Utifrån andras erfarenheter, att se andra lyckas. Kan hon så kan jag. 

• Övertygelse, andras tro på individens förmåga 

• Fysiologiska reaktioner, hur vi mår 

Enligt Bandura är självskattning viktig för att en människa ska kunna ta kontroll över sin 
livssituation. Om en individ har låg självskattning avstår personen från att pröva nya 
uppgifter eftersom hon inte tror sig klara dem. En individ med låg självskattning fokuserar 
på misslyckanden istället för på möjligheter och anser sig själv vara värdelös. I skolmiljön 
kan låg självskattning kopplas ihop med problembeteenden vilket i sin tur leder till dåliga 
relationer med både lärare och skolkamrater.  

En trygg skolmiljö, hjälpsamhet och samarbete mellan elever och lärare kan vara god hjälp 
för att en elev ska kunna bygga upp sin självskattning. Det är viktigt att läraren skapar ett 
klassrumsklimat där eleven kan känna sig trygg och prova sin förmåga utan att bli 
kritiserad. Bandura menar att en positiv och bekräftande miljö är oerhört viktig för att en 
elev med låg självskattning ska ta sig an nya uppgifter på en nivå som eleven tror sig klara. 
På detta sätt kan självskattningen stärkas steg för steg (Lundgren & Lökholm, 2006), 
(Brown, 2002). 

Anknytande litteratur 
Gymnasieskolan idag  

Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en 

gymnasieutbildning. Eleven har i princip rätt att få sitt förstahandsval tillgodosett. Gymnasieskolan 

är en avgiftsfri och frivillig skolform. Rätten att få påbörja en gymnasieutbildning gäller till och med 
det första kalenderåret det år eleven fyller 20 år3 

De styrdokument som reglerar gymnasieskolan är läroplanen Lpf- 94 och Skollagen. I 
skollagen anges övergripande mål och riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. I 
läroplanen anges skolans värdegrund, grundläggande mål och riktlinjer. 

                                                 
3  www.skolverket.se 2006-09-18 
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Den gymnasieförordning som gymnasieskolan styrs av upprättades 1991 och innebar att 
gymnasiet blev målstyrt (Lindensjö & Lundgren, 2005). Det finns 17 olika nationella 
program som alla är treåriga och ger en god basutbildning och behörighet till högskola eller 
universitet.  

Varje program omfattar 2500 poäng och innehåller åtta kärnämnen; svenska, engelska, 
matematik, naturkunskap, samhällskunskap, estetisk verksamhet, religionskunskap och 
idrott & hälsa. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng och läses av alla elever 
oavsett program. Till detta kommer programmets karaktärsämnen. Dessa ämnen omfattar 
1450 poäng av utbildningen. Karaktärsämnena ska vara gemensamma för varje program i 
Sverige och fastställs av regeringen. Tretton av programmen innefattar minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU)4 

Dagens gymnasieskola är kursutformad. Kurserna omfattar i regel 50, 100, 150 eller 200 
poäng. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Varje kurs har en kursplan som anger 
vilka mål undervisningen på varje kurs ska uppnå. Det finns även betygskriterier som anger 
vad eleven ska kunna för att uppnå betygen GODKÄND, VÄL GODKÄND och MYCKET 
VÄL GODKÄND5. 

Gymnasieskolan 2010 

Enligt den nya regeringens förslag kommer en ny gymnasiereform att träda i kraft under 
hösten 2010. 

Några av de problem man vill motverka är de många avhoppen från gymnasieskolan och 
att många elever inte klarar att nå målen. Bidragande orsaker är bland annat det höga 
antalet elever på IV-programmet och att många saknar betyg från grundskolan. 

Regeringen vill därför dela in gymnasiet i tre huvudinriktningar: 

• Gymnasieexamen ger högskolebehörighet. Här kommer fördjupning att premieras 
och det skall löna sig att läsa mer avancerade teoretiska kurser i till exempel 
matematik och språk.  

• I yrkesexamen ingår teoretiska ämnen på lägre nivå än i de teoretiska 
inriktningarna. De yrkesinriktade utbildningarna kommer att få högre kvalitet på 
yrkesinriktade ämnen och nära samarbete med företag i olika branscher. Detta är 
nödvändigt för att skolan ska kunna följa den tekniska utvecklingen i näringslivet. 

• Lärlingsexamen, som kommer att ha stor anknytning till näringslivet. Huvuddelen 
av utbildningen ska ske på olika företag.  

De elever som läser inriktningarna yrkesexamen och lärlingsexamen får själva välja om de 
vill läsa in behörighet till högskolan. I mars 2008 beräknas en utredning om GY-09 vara 
klar.6 

                                                 
4 www.skolverket.se 2006-09-18 

5 www.skolverket.se 2006-09-18 

6 www.regeringen.se 2007-04-03 
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IV- programmet 

Kvaliteten på det individuella programmet är gymnasieskolans verkliga utmaning och 

undervisningen på programmet är avgörande för gymnasieskolans måluppfyllelse i sin helhet. Utan 

ett individuellt program som håller god kvalitet och som möter elevernas behov och förutsättningar, 

blir inte målet en gymnasieskola för alla verklighet (Skolverket 2002, Dnr 2000:1491, s.4). 

En skola för alla är en ambition som funnits med i den svenska utbildningspolitiken sedan 
1970 talet. I ett försök att uppfylla det målet har IV-programmet tillkommit (Myndigheten 
för skolutveckling, 2006).  

När IV-programmet infördes 1991 upphörde det kommunala uppföljningsansvar som 
kommunerna haft för ungdomar 16 –17 år som saknade arbete och som inte sökt till 
gymnasiet. I och med att uppföljningsansvaret upphörde ålades kommunerna tillsammans 
med arbetsförmedlingarna att följa upp dessa ungdomar och erbjuda vägledning eller 
sysselsättning. Samtidigt ålades dessutom kommunerna att sträva efter ett nytt mål som 
innebar att kommunerna ska erbjuda alla ungdomar under 20 år en gymnasieutbildning 
(Skolverket, 2000). 

Motiven för IV-programmet är att: 

Kompensera dem som hade otillräckliga kunskaper, vägleda och motivera de omotiverade eller 

osäkra och stödja dem som inte kommit in eller avbrutit sina studier på ett nationellt program ( 

Myndigheten för skolutveckling, 2006 s.12) 

IV-programmets viktigaste uppgift är att stärka individens självkänsla och tilltro till den 
egna förmågan samt att eleven ska känna att han/hon utvecklas (Skolverket, 2000). 

Den som saknar behörighet till gymnasieskolan kan gå på IV-programmet främst av 
följande orsaker: 

• Väl motiverade och har små förkunskapsbrister. 

• Har stora kunskapsluckor och studiesvårigheter. 

• Är ”skoltrötta” och har motivationsproblem eller har andra mål än fortsatta studier. 

• Har utländsk bakgrund och nyss kommit till Sverige. 

De ungdomar som har behörighet att söka ett nationellt gymnasieprogram och som går på 
IV-programmet kan ha: 

• Problem att välja eller är ”väntare” det vill säga att eleven inte kommit in på önskat 
nationellt program eller inte kunnat välja studieinriktning. 

• Hoppat av ett nationellt program (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Personalen på IV-programmet beskriver ofta eleverna som kommer dit som skoltrötta, 
socialt omogna, vilsna och osäkra. Det är inte ovanligt att dessa elever har en skolbakgrund 
med mycket skolk som gjort att de kommit efter i skolan. Trots detta beskrivs eleverna 
även som viljestarka och kreativa men av olika skäl har hamnat snett inom skolsystemet 
(Ds 1998:27). 

Även om IV-programmet är reglerat i skollagen och gymnasieförordningen finns det inget 
programmål. Detta medför att innehållet kan variera kraftigt (Skolverket, 2000). Det finns 
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dock en målsättning med programmet som är reglerat i skollagen: 

4 b § 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 (Skollagen kap 5). 

Oftast innebär studier på IV-programmet att eleven läser in kärnämnen kombinerat med 
praktik och vägledning (Skolverket, 2000). Praktiken ska vara till hjälp för eleven att hitta 
tillbaka till sin motivation och självförtroende, samtidigt som det ger eleven en paus från 
skolarbetet. Det har visat sig att elever som är i skolan fem dagar i veckan ofta faller 
tillbaka till sitt gamla grundskolebeteende. Därför är praktiken en viktig del (Ds 1998:27). 
Det är viktigt att det på programmet finns ett: 

Individualiserat förhållningssätt och en studievägsstruktur som medger samt stödjer flexibla, 

otraditionella och kreativa arbetsformer (SOU 2002:10, s 280). 

Sedan IV-programmets tillkomst har antalet elever som går direkt från grundskolan till 
programmet ökat från cirka 5 % 1991 till 10,5 % år 2006. Den stora ökningen beror till stor 
del på att behörighetsreglerna till gymnasiet ändrades 1998, vilket medförde att det krävs 
godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik och 
engelska (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Läsåret 2005/2006 gick 7,4 % av gymnasieskolans elever på IV-programmet. Detta gjorde 
IV-programmet till det tredje största efter samhällsvetenskapsprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet (a.a. ). 

Under senare tid har programmet kritiserats och ifrågasatts. Det har dock visat sig att man 
lyckats mycket väl med att slussa vidare de elever som kom direkt från grundskolan till ett 
nationellt program. Däremot har det varit svårare med de elever som tagit andra vägar in på 
IV-programmet och ofta redan misslyckats på ett nationellt program. Det gäller även de 
invandrarelever som aldrig gått i en svensk grundskola (Broady, 2001). Många av de elever 
som gått ett år på IV-programmet lämnar gymnasieskolan för alltid. Enligt personal på IV-
programmet kommer programmets huvudsakliga syfte som är att förbereda eleven för 
studier på ett nationellt program, i skymundan då den mesta tiden går åt till att arbeta med 
att försöka höja elevernas självförtroende (SOU 2002:120). 

Många är både skoltrötta och omotiverade. Men det beror inte på IV att eleverna är omotiverade 

och saknar tillit till skolan och sig själva. Tvärtom är det så att många återfår den tro på sig själva 

som de en gång hade och känner att de har, om de vuxna tror på deras förmåga. Men eftersom 

många är ganska tilltufsade när de börjar på IV är det ofta en lång och mödosam väg att vandra. 

För ett stort antal elever och personal på IV går en stor del av höstterminen åt att återge eleverna 

tron på sig själva (a.a. s 281). 

IV-programmet på den aktuella skolan 

IV-programmet i den aktuella kommunen kan erbjuda eleverna de flesta av grundskolans 
ämnen. Det finns elva lärare som arbetar större delen av sin tjänst med undervisningen på 
programmet. Utöver dessa finns det en vägledare, en praktiksamordnare samt en person 
som kommunen projektanställt för att förbättra samarbete mellan skola och socialtjänst 
(Utvärdering av IV på den aktuella skolan, 2006). 

På IV-programmet finns en arbetsgrupp som består av rektor, skolkurator, skolsköterska, 
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lärare, vägledare, elev- och fritidssamordnare, coacher och projektsamordnare för skola och 
socialtjänst. De träffas en gång i veckan för att se över elevernas frånvaro. Syftet är att 

Vid hög frånvaro tidigt kunna vidta åtgärder som tex varningar, indrag av studiemedel, kontakt med 

skolkurator, aktualisering hos socialtjänsten etc. Detta för att på bästa sätt stödja eleven att bli kvar 

i skolan (a.a.). 

Utvecklingsprojekt på den aktuella skolan 

Den studerade skolan ingår sedan 2004 i ett projekt som har lagt fokus på gymnasieelever 
med hög skolfrånvaro, som hoppat av ett program eller går på IV-programmet. Projektet 
bygger på att: 

Praktisera metoder och modeller som leder till ökad självkännedom och handlingsförmåga hos 

gymnasieelever och personalgrupper som möts (Projektbeskrivning). 

I samband med projektet anställdes två coacher till IV-programmet för att inspirera, stödja, 
aktivera och motivera eleverna. 

De fungerar som en slags medmänsklig vägvisare som visar ungdomarna vardagliga faktorer som 

påverkar deras vägval och livsstil (Verksamhetsbeskrivning). 

Till hjälp finns ett samtalsverktyg som kan användas till bland annat att kartlägga elevens 
motivation. Med hjälp av verktyget, som består av ett frågeformulär, lyfts elevens goda 
sidor fram. Detta ska hjälpa eleven att stärka självkänslan och öka motivationen (a.a.). 

I och med projektet gjordes en kartläggning av de ungdomar på gymnasieskolan som hade 
störst frånvaro i studierna, hösten 2005. Sammanlagt var det 47 elever som ingick i 
undersökningen och av dessa gick 22 på IV-programmet. Rektorerna på gymnasieskolan 
har gjort sannolika bedömningar om varför eleven har hög frånvaro och bristande 
studieresultat. De frånvaroorsaker som dominerade för eleverna på IV-programmet var:  

• Komplicerad hemsituation   59% 

• Bristande motivation för skolarbetet 46 % 

• Svagt stöd från hemmet   23 % 

(Kartläggning, 2006). 

Som ett led i projektet har man intervjuat fem elever som gått IV-programmet och deltagit i 
projektet. 

Alla fem elever har haft en trasslig skolbakgrund med låga resultat i grundskolan som följd. 
De tycker alla att året på IV-programmet och deltagandet i projektet har givit dem 
studiemotivationen tillbaka. En viktig del var att de blev sedda och att de fick en positiv 
identitet. Alla elever som intervjuats framhåller att det är personalens personliga 
engagemang och bemötande, skolans miljö och positiva bekräftelse som gjort att elevernas 
motivation för att lära sig nya saker har ökat. 

Deltagandet i projektet har även gjort att eleverna fått en känsla av sammanhang. 
Gemenskap och mognad har integrerat med en fungerande social situation som i sin tur 
gjort att skolarbetet fungerar mycket bättre (Utvärdering av projektet, 2006). 

Då skolan vill vara anonym lämnas inga referenser för projektet.  
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Vad händer med IV-programmet 2010? 

Regeringen vill minska IV-programmet på sikt men det ska finnas kvar i avvaktan på att 
behovet avtar. Det viktigaste skälet för att behovet av IV-programmet ska avta är att se till 
att målen för att söka till gymnasiet uppnås, det vill säga att eleverna har godkända betyg 
för att söka till gymnasiet.7  

Resurser från IV-programmet ska därför överföras till grundskolan. 

För elever som riskerar att inte nå grundskolans mål är det viktigt att ett individanpassat stöd sätts 

in så tidigt som möjligt. Genom denna inriktning ges de kommunala skolhuvudmännen möjlighet till 

en alternativ användning av de resurser som de i dagsläget satsar på de individuella programmen. 

Genom att uppmuntra en tidig satsning i grundskolan och ge den ett tydligt ansvar för att eleverna 

når behörighet för ett nationellt eller specialutformat program bör behovet av särlösningar för elever 

som inte nått gymnasiebehörighet minska (Myndigheten för skolutveckling, 2006 s 15).  

Regeringen tror att en del elever som går på IV-programmet i framtiden kommer att välja 
någon form av lärlingsutbildning.8 

Studie- och yrkesvägledning  

Vägledning är förmågan att kunna hjälpa en individ att hitta sin väg. Att genom information och 

samtal hitta dellösningar som ska bli något helt och hjälpa individen att se lösningar och vidga 

perspektiv (Boberg-Andersson, 2005 s 3). 

Vägledning innebär att ge människor ett bättre beslutsunderlag för sina val men också att 
bidra till en ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad 
dessa kan innebära. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som förbereder för 
framtida val av yrke, utbildning, arbete och livsform. Med vägledning i snäv bemärkelse 
menas personlig vägledning, enskilt eller i grupp och de aktiviteter som hör samman med 
detta (Lindh, 1997). 

Målet för skolans vägledning är att hjälpa eleven att göra ett väl underbyggt och övervägt 
val utifrån egna önskemål och förutsättningar. Vägledningens viktigaste mål är: 

att kompensera individernas bristande insikter och kunskaper och stärka individens  självförtroende 

(Lindh, 1997, s 16). 

En vägledares arbete kan innebära hjälp till självhjälp (empowerment) och göra en individ 
medveten om sina möjligheter. Genom hjälp att sortera och strukturera tankar kan 
individen se positivt på förändringar och därmed få lättare att fatta egna beslut (Langström, 
2005). Installation of hope – att inge hopp och framtidstro är vägledarens främsta uppgift 
(Edlund, 2005). 

Vägledarens roll på IV-programmet 

Eleverna på IV-programmet ställer stora krav på vägledaren och vägledningen. 
Vägledning, när den fungerar som bäst, innehåller inte bara studie- och yrkesvägledning 
utan ett ständigt pågående samtal om livsfrågor. Vägledarens samtal ska ge eleverna på IV-
                                                 
7 www.regeringen.se, 1 070403 

8 www.regeringen.se, 1 070403 
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programmet en ökad självinsikt som leder till ökat välbefinnande som i sin tur leder till 
handlingskraft och möjlighet att påverka sin situation. Vägledaren är viktig för att eleverna 
ska våga sätta upp mål och nå dessa. Vägledaren kan genom sina samtal bygga upp elevens 
tillit till vuxna och på så sätt öka dennes självkänsla och motivation. När dessa grunder 
skapats kan lärandet börja (Kroon & Lundqvist, 2006 & Myndigheten för skolutveckling, 
2006). Tidigt arbete med elevernas motivation gynnar eleven att lyckas med sitt skolarbete 
(Lundgren & Lökholm, 2006). 

En vägledare på IV-programmet måste vara flexibel för att finna lösningar som passar den 
enskilde elevens behov, kunna hitta skolor, praktikplatser och utforma scheman som passar 
den unika eleven (Strängbäck, 2006). Det har också visat sig att vägledaren på IV-
programmet har stor betydelse för att elevernas studieplaner upprättas (Ds 1998:27). 

Motivation 

Motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder att röra sig (Jenner 
2004).  

Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar 

beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 

saker snarare än andra9. 

Enligt Jenner består motivation av tre samverkande faktorer: 

1. Motivation som en inre faktor. Någonting sätter igång ett beteende eller ett 
handlande. En drivkraft är att nå ett uppsatt mål. Handlingar förutsätts ha en 
avsikt/intention och är medvetna medan beteenden kan vara reflexmässiga. 

2. Motivation som målsträvan där handlandet är riktat mot något. Det kan då röra sig 
om både yttre och inre mål som påverkar vårt beteende på olika sätt. Yttre mål kan 
till exempel vara ”status”, höga betyg och andra människors uppskattning. Inre mål 
kan vara en känsla av självförverkligande, stolthet och glädje.  

3. Motivation som växelverkan mellan målen och personens drivkraft. Personens 
självförtroende hänger ihop med om dennes mål uppnås eller inte. Resultatet blir en 
förstärkning eller modifiering av personens inre drivkraft (Jenner, 2004). 

Inre och yttre motivation 

Inre motivation är en positiv känsla som kommer inifrån individen och man utför 
handlingar för att man vill och inte för att nå ett mål. Yttre motivation är mer det tryck 
utifrån som påverkar oss att göra saker för att slippa negativa efterföljder eller för att få 
någon form av belöning som till exempel betyg (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Faktorer som påverkar motivationsprocessen. 

Det finns många faktorer som påverkar vår motivationsprocess. Både individuella faktorer 
som värderingar, vilka upplevelser vi bär med oss och personlighetsdrag samt sociala 
faktorer som andras förväntningar, relationer och roller. 

                                                 
9 www.ne.se, 2007-04-03 
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Tre faktorer som främst påverkar vår motivationsprocess är: 

Målet – är det möjligt att uppnå målet? 

Uppnåendets värde – är målet värt att sträva efter? 

Misslyckandets sannolikhet – hur stor är chansen att lyckas?  

Det är viktigt att se eleven som en människa att möta och inte en sak som behöver åtgärdas. 
Det är en grundbult i motivationsarbetet (Jenner, 2004). 

Motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. Motivation är inte en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Frågan som hela 

tiden ligger i botten är om man har skäl att hysa hopp om framgång. För den som har ansvar för 

motivationsarbetet gäller det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och rader av 

misslyckanden kan innebära. Det gäller också att förstå vad som fordras av själva mötet, för att 

motivation ska skapas och vidmakthållas (a.a. 2004, s 15). 

Förändring och bemötande genom motiverande samtal 

Att elever går på IV-programmet hör ofta ihop med vissa problem eller beteenden. Det 
gäller då att få eleven att upptäcka kopplingen mellan handling och konsekvenser. Även 
om eleven har insikt om problemen innebär det inte att han/hon är motiverad att göra en 
förändring. Motivation uppstår endast om beteendet hindrar viktiga värden i livet. 

Man kan se en förändringsprocess som ett arbete i fem faser där lärarens och vägledarens 
bemötande spelar stor roll. De olika faserna har särskilda kännetecken och utifrån dessa 
kan man som vägledare och lärare anpassa sitt bemötande och sin kommunikation med 
eleven. Detta brukar kallas motiverande samtal (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Motiverande samtal är ett förhållningssätt och ett samtalssätt där målet är förändring. 
Denna förändring är inte möjlig förrän personen är redo (Barth & Näsholm, 2006). 

Motiverande samtal kännetecknas av ett aktivt lyssnande, att ge bekräftelse, genom öppna 
frågor, sammanfattningar och empati. Detta förhållningssätt ökar elevens självförmåga och 
motivation att genomföra en förändring (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Här nedan beskrivs förändringsprocessens fem faser och vad vägledaren kan göra i de olika 
faserna. 

Den oreflekterade fasen. Man har ingen insikt om att beteendet är ett problem. Eleven ser 
inte problemet som är uppenbart för andra och ägnar inga tankar åt sitt beteende och dess 
konsekvenser. I det här läget är man inte beredd att genomföra en förändring och visar ett 
starkt motstånd mot att känna igen, upptäcka och att förändra sitt beteende. 

Som vägledare kan man sträva efter att skapa ett förtroende och erbjuda information. 
Genom att stötta och gå varsamt fram kan vägledaren få eleven att se för- och nackdelar 
med sitt beteende och väcka tvivel om det negativa i elevens nuvarande situation. 
Vägledaren kan synliggöra skillnad mellan elevens och andras uppfattning om elevens 
nuvarande situation. 
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I den reflekterande fasen fortsätter elevens beteende men han/hon börjar förstå och kan 
erkänna att det finns problem. Eleven börjar bekymra sig för problemet samtidigt som det 
finns en oro och tveksamhet inför en förändring. Eleven upplever ambivalens.10 

Vägledaren kan här förmedla att det är naturligt att känna ambivalens och locka fram hur 
eleven upplever för- och nackdelar med problemet. Vägledaren arbetar med elevens 
förmåga och förhoppningar och betonar det egna ansvaret, den fria viljan och den egna 
förmågan. Det innebär att locka fram samtal om förändring som upprepas och summeras. 

Besluts- och förberedandefasen. Här har eleven allvarliga tankar om förändring och 
börjar prova små förändringar. En beslutandeprocess pågår och det finns stark motivation 
och beredskap för förändring. Även om eleven känner stor oro börjar man tillsammans 
planera för beteendeförändring. 

Vägledaren ger goda råd och pekar på andra som lyckats om eleven tillåter detta.  

I handlingsfasen tar eleven beslut om förändring och arbetar med detta och tar hjälp av 
andra för att åstadkomma förändring. Elevens oro minskar och han/hon arbetar aktivt för 
att inte falla tillbaka i tidigare beteende. 

Vägledaren kan här försöka få eleven att berätta vilka i dennes omgivning som kan vara till 
stöd i arbetet. Vägledaren hjälper genom beröm och uppmuntran eleven att hålla fast vid 
det nya beteendet. Man upptäcker tillsammans eventuella hinder och formulerar delmål på 
vägen mot målet. 

Bibehållandefasen. Här försöker eleven upprätthålla sin motivation och den genomförda 
förändringen. Den gjorda förändringen börjar bli en livsstil där han/hon undviker att hamna 
i situationer som innebär risk att återgå till tidigare beteende. Eleven använder olika 
strategier för att behålla sin självkontroll och belönar sig själv för sin prestation. 

Vägledaren hjälper eleven genom att stötta elevens långsiktiga mål och bekräfta och 
berömma elevens framgångar. Tillsammans hittar man nya strategier och tränar nya sätt att 
hantera svåra situationer (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Forskningsfrågor 
Våra forskningsfrågor är: 

• Vilka var elevernas förväntningar och mål när de började på IV-programmet? 

• Hur har elevernas motivation förändrats under året på IV-programmet? 

• Vilken betydelse har studie- och yrkesvägledningen haft för eleverna?  

• Vilka faktorer eller åtgärder i skolan kan ha verkat motivationshöjande för 
eleverna? 

                                                 
10 vacklan mellan motstridiga ställningstaganden el. känslor, drifter etc. www.ne.se , 070409 
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Avgränsningar 
Vi skulle gärna vilja forska kring elevernas sociala bakgrund för att eventuellt finna orsaker 
till deras studiemotivation. På grund av de tidsramar som är uppsatta har vi valt att helt 
utesluta denna aspekt i vårt forskningsarbete och koncentrerar oss i stället på elevernas 
nuvarande situation samt när de går/gick på IV-programmet. Vi skulle även vilja ta del av 
erfarenheter hos elever från årskullar före 2004 för att ta reda på om det positiva resultat 
som visat sig (att 82 % går vidare från IV till ett nationellt program) kan vara en tillfällighet 
eller ett resultat av hur IV-programmets är utformat på den aktuella skolan. Även detta har 
vi valt att utesluta på grund av tidsbrist. 

Hypotes 
Vi tror att studie- och yrkesvägledaren på det individuella programmet har stor betydelse 
för elevernas studiemotivation. 

Kunskapssyn 
Den uppfattning vi har är att alla människor är lika mycket värda. Vi tycker att alla elever 
har rätt till en skolgång där eleven ska kunna avsluta grundskolan med godkända betyg. För 
elever som av olika orsaker inte klarar detta ska IV-programmet vara en självklar rättighet 
och resurs där eleverna kan komplettera sina betyg i egen takt. På IV-programmet ska 
eleven kunna få hjälp med problem som ligger till grund för uteblivna betyg. Skolan ska 
vara ett ställe där eleven känner sig trygg och uppskattad för den person han/hon är. Vi 
bygger vår kunskapssyn på den litteraturgenomgång och forskningsanknytning som 
tidigare redovisats.  

Metod 

Undersökningsstrategi 
Studien är en konstruktivistisk, deduktiv undersökning och grundar sig på ett hermeneutiskt 
synsätt (Kvale, 1997) där forskarna försöker tolka och förstå personerna i studien, deras 
handlingar och situation de befinner sig i.  

Avsikten med studien är att ge en djup och nyanserad bild av hur elever på IV-programmet 
upplever sin studiesituation och hur de återfår sin studiemotivation. Studien baseras på sex 
intervjuer, 14 enkätsvar samt litteraturstudier. 

Användandet av både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod i studien gör att 
undersökningen får både djup och struktur. Den kvalitativa metoden ger en djupare 
förståelse av problemområdet medan den kvantitativa metoden ger forskaren möjlighet att 
styra innehållet och ge undersökningen struktur. Litteraturen står för en sammankopplande 
länk av empiri och kunskap. 
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Metoder och tekniker 
Metoder som använts i arbetet är intervjuer, enkäter och litteraturstudier (bilaga 1,2,3 och 
5). Enkäten innehöll till största delen frågor med fasta svarsalternativ för att underlätta 
sammanställningen och tolkningen.  

Vid intervjuerna har en MP3-spelare använts för att banda det som sägs. Detta gjordes för 
att viktig information inte skulle gå förlorad vid bearbetningen. Även papper och penna 
användes för att göra anteckningar efter intervjuerna. 

Under intervjuerna med eleverna användes en tiogradig skattningsskala (bilaga 6). Syftet 
var att ta reda på hur studiemotiverade eleverna var när de slutade grundskolan, när de 
slutade på IV-programmet och hur studiemotiverade de är nu. Skattningsskalan 
överlämnades under intervjun. Skalan är graderad från 1 som innebär inte alls motiverad 
till 10 som innebär mycket motiverad. Under intervjun fick eleven sätta kryss vid den punkt 
som motsvarade motivationen vid de olika tidpunkterna. 

Genomförandesteg 
Under 2006 genomfördes ett samtal med vägledaren på den aktuella skolan för att få 
information om hur de arbetade med IV-programmet. Under våren 2007 kontaktades 
studievägledaren på IV-programmet på den aktuella skolan, elever som gått på IV-
programmet och nu går sista året på ett nationellt program, elever som går sitt första år på 
IV-programmet, samt en coach som är anställd i ett projekt på IV-programmet.  

En intervju planerades in med vägledaren under vecka 15. Samtidigt kontaktades, via en 
gammal klasslista, de elever som gick ut IV-programmet under våren 2004 och som nu går 
sista året på ett nationellt program.  

Då endast två av de elever som gick på IV-programmet 2004 ville ställa upp på en intervju 
gjordes en enkätundersökning bland de elever som nu går sitt första läsår på IV-
programmet. Enkäterna har utförts och lämnats ut i ett avslappnat och lugnt klimat, med 
möjlighet för eleverna att ställa frågor. Vid enkättillfället gjordes en förfrågan om det fanns 
intresse från dessa elever att ställa upp på en intervju. Detta ledde till ytterligare två 
intervjuer med elever som nu går årskurs ett på IV-programmet. 

Under vecka 14 genomfördes provenkät och provintervju med några ungdomar i samma 
ålder som urvalsgruppen. Frågorna fungerade bra och kunde användas utan ändring. 

Intervjuerna genomfördes med eleverna och vägledaren under vecka 15. Till de elever som 
nu går årskurs ett på IV-programmet delades även en enkät ut under onsdagen samma 
vecka. Före enkäten delades ett missivbrev (bilaga, 4) ut till de 21 elever som erbjöds att 
delta i enkätundersökningen. 14 av 21 elever valde att besvara enkäten.  

Under vecka 17 intervjuades även en coach som är anställd i ett projekt och arbetar aktivt 
med elever på IV-programmet. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt och lugnt rum. För att försöka undvika missförstånd 
har öppna frågor som är enkla att förstå ställts. Intervjumanualens frågor följdes och ibland 
ställdes följdfrågor för att förtydliga respondenternas svar. 
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Efter detta transkriberades och sammanställdes intervjuerna. Därefter har resultaten 
analyserats och diskuterats. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola och dess IV-program i en kommun 
med cirka 26 000 invånare. I kommunen finns 11 grundskolor och en gymnasieskola. 
Gymnasieskolan har ca 1150 elever varav 102 elever är inskrivna på IV-programmet 
årskurs 1-3 (2007).  

Av de elever som valts ut för intervju gick två ut IV-programmet 2004 och två är nu i slutet 
av sitt första år på IV-programmet. Även vägledaren som arbetar med IV-programmet 
uttogs för intervju. Coachen på IV-programmet kontaktades och intervjuades när vi, genom 
vägledaren, fick kännedom om projektet. 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes efter en intervjumanual med tolv frågor vid elevintervju, nio 
frågor vid intervjun med studievägledaren och sju frågor vid coachintervjun. För att 
eleverna, vägledaren och coachen inte skulle känna sig i underläge och för att få ett så 
trivsamt klimat som möjligt genomfördes intervjuerna av en av oss. 

Intervjuerna tog mellan 15-45 minuter. Vid intervjun med vägledaren fördes anteckningar 
då önskan fanns att inte bli inspelad. Hans intervju är kompletterad med information från 
ett samtal med honom under 2006, detta för att få ett mer sammanhållet resultat. 

Enkäten som delades ut innehöll nio, till största delen fasta, frågor med svarsalternativ. 

Tillförlitlighet  
Studien har genomförts med medvetenhet om svårigheten att vara neutrala och inte 
påverkas av egna förförståelser och värderingar. Att vara objektiva har varit en svårighet då 
egna intressen och värderingar med stor säkerhet påverkar forskningsprocessen och därmed 
resultatet till viss del. Då medvetenheten om detta finns ökar troligtvis värdeneutraliteten. 

Tillförlitligheten i svaren kan inte kontrolleras men genom att jämföra svaren med 
enkäterna, inspelade intervjuer och den litteratur som lästs är förhoppningen att 
trovärdigheten blir så hög som möjligt. 

Under intervjuerna har endast en forskare varit närvarande men för att båda ska kunna ta 
del av intervjuerna har de bandats. Därmed är risken liten för att missa viktig information 
och risken att egna värderingar har tillkommit vid bearbetningen har minskats. 

Det resultat som framkommer kan inte generaliseras då antalet respondenter och 
informanter är för få. Resultatet gäller endast denna studie. 
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Etiska ställningstaganden 
Under arbetet har HSFR:s etiska regler följts. Dessa utgår ifrån kraven om Informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (HSFR, 1999). Innan intervjuerna och 
enkäterna genomfördes har alla informanter och respondenter (genom missivbrevet) blivit 
upplysta om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande.  

Vid kontakt med intervjupersonerna ringdes de upp via hemtelefon på kvällstid. Detta för 
att undvika att eleven befann sig i en utsatt position där många kan höra samtalet. 

Inför undersökningen kontaktades även gymnasiechefen i kommunen för att ta reda på hur 
han ställde sig till att skriva ut skolans och kommunens namn i rapporten. Enligt 
överenskommelse har dessa uteslutits. 

Alla deltagare i enkäten och intervjuerna är anonyma. De erbjuds att läsa den färdiga 
rapporten. Allt insamlat material kommer att förstöras när rapporten godkänts av 
handledare och examinator. 

Medvetenhet finns hos oss om att det moraliska forskningsbeteendet spelar stor roll för 
respondenter och informanter. Vi har därför försökt att identifiera och ta ansvar för att vi 
handlat på ett lämpligt sätt i etiska frågor. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Enkätsvaren har kontrollerats så de är rätt och tydligt ifyllda. Intervjuerna har tolkats enligt 
forskningsprinciperna för hermeneutisk tolkning genom en växling mellan delar och helhet 
(Kvale, 1997). 

När både enkäter och intervjuer har tolkats, analyserats och reflekterats har resultaten ställts 
i förhållande till angiven litteratur. Vid analys- och tolkningsarbetet har båda var för sig 
lyssnat på intervjuer, läst enkäter och litteratur och sedan tillsammans tolkat och analyserat 
materialet. 

Resultatredovisningssätt 
Resultat av enkät och intervjuer presenteras ämnesvis och utifrån intervju- och 
enkätfrågorna. Intervjupersonernas svar presenteras med citat och sammanfattningar och 
enkätsvaren sammanfattas i text. 
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RESULTAT 

Resultat av enkäterna 
Besvarade enkäter 

Enkäterna besvarades av en klass som går sina sista veckor av första året på IV-
programmet. Klassen består av 21 elever och 14 av dessa besvarade enkäten. Samtliga 14 
har fyllt i enkäten korrekt. På fråga ett kunde flera alternativ anges. Fråga sju och åtta 
redovisas så att det framgår om motivationen har ökat eller minskat. På fråga nio har åtta 
elever fyllt i egna kommentarer som redovisas i sin helhet. 

Förväntningar och mål 

Fråga 1 Vilka förväntningar hade du när du började på IV-programmet? 

   Antal Andel i % 

Att läsa upp betygen  12 86% 

Praktisera     0   0% 

Annat      0   0% 

Både läsa upp betygen och praktisera   2  14% 

Fråga 2 I vilken grad har dina förväntningar blivit uppfyllda? 

   Antal Andel i % 

Inte alls    1  7% 

I liten grad    1  7% 

I ganska hög grad   6 43% 

I hög grad    4 29% 

I mycket hög grad   2 14% 

Fråga 3 Vilket/vilka mål hade du när du började på IV-programmet? 

      Antal Andel i %  

Att bli behörig till ett nationellt program      13 93% 

Få ett jobb           1             7% 

Annat           0   0% 
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Fråga 4 I vilken grad har dina mål nåtts? 

   Antal Andel i % 

Inte alls    1   7% 

I liten grad    1   7% 

I ganska hög grad    8 57% 

I hög grad    3 22% 

I mycket hög grad   1   7% 

Vägledning 

Fråga 5 Har du träffat studie- och yrkesvägledaren under dina år på IV-
programmet? 

   Antal Andel i % 

JA   13 93% 

NEJ     1   7% 

Fråga 6 Om ja, hur stor betydelse har studie- och yrkesvägledare haft för dig? 

   Antal Andel i % 

Ingen betydelse   0   0% 

Liten betydelse    2 15% 

Ganska stor betydelse   6 47% 

Stor betydelse   3 23% 

Mycket stor betydelse   2 15% 

Motivation 

Utifrån skattningsskalorna i fråga sju och åtta, Hur studiemotiverad var du när du 
började på IV-programmet? och Hur studiemotiverad är du nu?, kunde vi se om 
elevens studiemotivation hade ökat eller minskat under ett år på IV-programmet. 

   Antal Andel i % 

Studiemotivationen har ökat  7 50% 

Studiemotivationen har minskat  6 43% 

Studiemotivationen har varken ökat  

eller minskat.   1   7% 

På fråga nio Om din studiemotivation ökat eller minskat, vilka faktorer i skolan tror 
du kan ha bidragit till detta? svarade åtta elever. Svaren anges i citatform. 
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Minskat 

Motivationen var hög i början av skolstarten men minskat nu pga man blir slöare med tiden. 

Måste komma in på nån linje och få jobb. 

För att om man inte klarar skolan har man ingen framtid. 

Ökat 

E bara skoltrött men e motiverad att gå upp och plugga. 

Jag vill inte gå IV i år två derför gör jag mitt bästa att nå mina mål. 

Jag är nära att klara mitt mål och yrkes-studievägledaren har visat vad som behövs läsas för att 

komma upp till de poäng man behöver. 

Det är små grupper och bra lärare. 

Orkar inte med IV ett år till. Vill dra härifrån. 

Resultat av intervjuerna 
Här nedan presenteras intervjumaterialet utifrån intervjufrågorna i bilaga 1, 2 och 3. Först 
presenteras elevernas (respondenter) svar och sedan presenteras studie- och 
yrkesvägledarens samt coachens svar (informanterna). På grund av att både skolan och 
eleverna vill vara anonyma har respondenterna fått de fingerade namnen intervjuperson 1, 
(Ip 1) , intervjuperson 2 (Ip 2), intervjuperson 3 (Ip 3) och intervjuperson 4 (Ip 4). 
Informanterna kommer att benämnas vägledaren och coachen. 

Presentation av eleverna 

Ip 1och ip 2 är 20 år och gick ett år på IV-programmet 2004/2005. Ip 1 går nu sista året på 
barn och fritidsprogrammet och ip 2 går sista året på elprogrammet 

Ip 3 är 17 år och går första året på IV-programmet och har sökt in till Barn och 
fritidsprogrammet till hösten. 

Ip 4 är snart 17 år och går första året på IV-programmet och har sökt till 
fordonsprogrammet till hösten. 

Förväntningar och mål 

Kan du berätta om tiden innan gymnasieskolan? Vad hade du för mål? Tankar? 

Ip 1 kände sig inte alls studiemotiverad i högstadiet. Hon tyckte skolan var tråkig och 
umgicks hellre med kompisar som också struntade i skolan. 

Då var jag inte alls motiverad och tyckte att det var jättetråkigt, det var en massa annat som var 

mer spännande. 

[….] man kanske umgicks med dom som inte pluggade eller som varken jobbade eller pluggade 

och då ville man hellre vara med dom kanske och vara ute och festa istället och sådär. 

På frågan vad hon hade för mål svarar hon att hon inte hade några mål och kände skolan 
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som ett tvång. Hon säger att 

Man fick ju höra att sköter man inte skolan så kommer man i alla fall till IV, då kan man ju gå ändå 

gå där liksom och ta ett lugnt år liksom. 

Det var det tvånget man kände att man var tvungen. Jag tror redan då så liksom redan i 8 :an 

tänkte man att äh det blir väl IV i vilket fall som helst. 

Ip 2 svarar: 

Ja då hade jag ju inte så bra betyg kanske. Nej då pluggade jag aldrig och jag tog aldrig hem läxor 

och sådär. Då var man bara med polare och sket i skolan totalt. 

Ip 2:s mål var att bli elektriker men han tänkte inte så mycket på hur han skulle komma dit. 
Han säger: 

Man ville bara bli elektriker men sen sket man i vad man behövde göra för att bli det. 

Ip 3 var skoltrött nästan hela högstadiet. Det var först i årskurs nio som hon började tänka 
på framtiden. Hon säger: 

Från 6:an till 8:an gick det inge bra i skolan då visste jag ingenting. Sen i 9:an så, i slutet av 9:an 

ville jag bli polis men då hade jag inte pluggat någonting. Så jag hade inga betyg nästan alls. 

Ip 4 var skoltrött på högstadiet men hade som mål att bli bilmekaniker.  

Varför valde du Individuella programmet? 

Ip 1 kom till IV-programmet för att hon inte kom in på något nationellt program. 

Alltså jag valde ju inte IV utan det var bara det att jag kom inte in på något annat, jag kunde inte. 

Jag tror jag hade 40 poäng eller någonting. 

Ip 2 saknade inga betyg men säger så här: 

Ja det var väl att jag hade så dåliga poäng så jag kom inte in på något annat sen var det väl inget 

annat som direkt intresserade mig heller. Eftersom jag inte kom in på elprogrammet så blev jag ju 

tvungen att gå här. 

Ip 3 valde IV-programmet för att hon saknade betyg i bland annat matematik och engelska.  

Ip 4 valde IV-programmet för att han saknade betyg i matematik. Han sökte till 
fordonsprogrammet men kom inte in där på grund av att han inte var behörig. Han säger: 

Det var skönt att ta ett år lite lugnare, jag var rätt så skoltrött. 

Vilka förväntningar hade du på IV-programmet, och vad var ditt mål med att 
genomgå det?  

Ip 1 hade inga förväntningar på IV-programmet och hade hört att det var slappt. 

Alltså förväntningarna var ju inte höga eftersom man vet eller man hade hört att IV var så slappt 

och liksom man gjorde ingenting. 

I början hade hon inget mål utan det kom senare när hon gått på IV-programmet ett tag. 
Hennes mål var då att läsa upp matematiken för att bli behörig att söka till Barn och 
fritidsprogrammet. 



 

 26

Alltså jag visste att jag skulle bli tvungen att göra det för att komma in på någonting men just där i 

början då tyckte man inte att det spelade någon roll utan det kom först senare när man hade gått 

ett tag. Det var ju matten som var jag hade ju IG i så det var väl det som jag skulle läsa upp då 

,men jag brydde mig inte så mycket om det just i början.[…] utan det kom lite senare efter ett tag. 

Ip 2 säger att han inte hade några förväntningar och mål med IV-programmet eftersom han 
inte riktigt visste vad programmet gick ut på. 

[….] jag visste egentligen inte vad IV var riktigt [….] Men sen började jag plugga här och sådär så 

då tänkte jag att jag lika gärna kunde plugga upp mina betyg för det var inte så jättemycket som 

fattades för att komma in på elprogrammet. 

Ip 3 är besviken och säger att hennes förväntningar var att få studera mer. 

Jag trodde att man skulle få plugga mer och sådär [….]. Ja det är fler här på IV som trodde att man 

skulle få plugga mer när man kom hit men det blev nästan bara lek.  

Sen på fredagar förut så hade vi matematik i verkligheten då fick vi komma dit sen sitta och kasta 

tärningar och sen den som fick rätt siffra dom fick en chokladbit och sånt där. 

Ip 3:s mål med IV-programmet var att läsa upp betygen och få vara på praktik. 

Ip 4:s förväntningar på IV-programmet var att läsa upp betygen och att få prova på att 
praktisera på olika arbetsplatser. Hans mål var att bli behörig att söka in på 
fordonsprogrammet.  

Har dina förväntningar blivit uppfyllda och har ditt mål uppnåtts?  

Ip 1 tycker att hennes förväntningar och mål blivit uppfyllda eftersom hon kom in på det 
program hon ville. 

Ja eftersom jag kom in och så där [….] Så det är klart det var ju det jag strävade efter att komma 

in. 

Ip 2 tycker också att hans förväntningar och mål har blivit uppfyllda eftersom han kom in 
på elprogrammet 

Ip 3 tycker inte att hennes förväntningar blivit uppfyllda. Hon hade trott att hon skulle få 
studera mer och att lärarna var mer engagerade. 

[….] jag har inte pluggat nästan någonting. 

När hon får frågan hur hon skulle vilja att det var säger hon 

Att dom (lärarna) var mer på, att kom igen nu och plugga, än att bara skita i det. 

När det gäller ip 3:s mål känner hon sig nöjd eftersom hon har fått praktik på ett ställe där 
hon även får möjlighet att jobba extra. 

Ip 4 känner sig nöjd och tycker att hans förväntningar och mål blivit uppfyllda både när det 
gäller betygen och genom att han fått praktisera mycket.  

Både betygsmässigt och att man får vara på olika ställen så man vet hur det är att jobba där och 

så. 

Han är dock lite missnöjd över schemat 

Ja, men det enda jag inte tyckte om det var att det kan vara lektion klockan 9.00 på morgonen och 
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sen en klockan 13.00 på dagen. 

Han tycker att lektionerna skulle läggas in direkt på morgonen i stället för att ha flera 
håltimmar. Han säger 

Dom borde pressa ihop lektionerna på morgonen så att man har gjort alla […] För en skoltrött så är 

det väldigt lätt att man struntar i den på dagen. 

Tycker du att IV-programmet hjälpt dig att komma dit där du är idag? På vilket 
sätt? 

För Ip 1 har året på IV-programmet varit betydelsefullt och hjälpt henne att komma vidare 
mot sitt mål. 

Ja det har det gjort, alltså jag tror att jag behövde det där liksom. Det var inte slappt på IV men det 

var inte samma tempo som det var annars. Så jag tror att man behövde det där, jag behövde det 

där året.[….] Ingen stressade en och man hade kul också det var inte det här att nu ska vi plugga 

och fixa betygen utan man hade kul med lärarna. […..] Det behövdes verkligen det där året annars 

hade jag nog aldrig fixat det. Jag tror inte det. 

Ip 2 tycker att IV-programmet har hjälpt honom att komma till insikt att det är viktigt att 
lägga mer tid på skolarbetet. 

Ja det tycker jag faktiskt. [….] När jag gick här då lärde dom mig inse att det var viktigt att plugga 

för att komma någonstans man kan inte liksom leka genom livet. 

Det har hjälpt mig nu när jag går på elprogrammet, det är mycket plugga och sådär och det är 

liksom det har blivit att man måste plugga för att komma någonstans. 

Ip 3 känner inte alls att IV-programmet har hjälpt henne och hon känner en stor besvikelse. 
Hon tycker lektionerna är alltför korta och att det är svårt att prata med lärarna. 

Och så finns det nästan ingen lärare som man kan gå och prata med. Nästan alla bara jag vet inte, 

jag vet inte, fråga den.[…] och lektionerna är bara 45 minuter. 

Ip 4 känner sig nöjd och tycker att IV-programmet har hjälpt honom att mogna och höja 
betygen. 

Ja man har mognat till lite och så. I huvudet men kanske inte i sättet. 

Det har varit både bra och dåliga lärare men då man har haft bra lärare så har man fått upp 

betygen[…]. 

Vägledning 

Har du träffat vägledaren under året på IV-programmet? När? Hur ofta? Hur länge? 
Vad har vägledaren hjälpt dig med? 

Ip 1 träffade vägledaren ganska ofta och han hjälpte henne att leta information om olika 
program. 

[….] Vi försökte prata igenom vad jag ville bli och han typ hjälpte mig att kolla vad man kan bli om 

man går på olika program och så där och så kom vi fram till att jag skulle gå barn och fritid, att det 

var det jag ville. 

[…..] jag berättade vad jag tyckte var intressant och då berättade han liksom vad som skulle passa 
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typ så. [….]. Man kunde typ vilja gå hit bara för att prata med honom för att han var så snäll 

överlag. 

Ip 2 träffade inte vägledaren så mycket då han redan visste vad han skulle söka för 
program. 

Inte så ofta eftersom att jag ändå visste vad det var jag ville gå och sådär men det hände ibland att 

man kollade igenom betygen och sådär om man skulle ha en chans att komma in på elprogrammet 

eller om jag var tvungen att gå på IV ett år till. 

[…] jag var så bestämd över att jag ville gå elprogrammet så det var inte så mycket att diskutera. 

Ip 3 har träffat vägledaren flera gånger och fått information om intagningspoängen för att 
kunna söka in på önskat program. Vägledaren har även uppmuntrat henne att läsa. 

Vi har kollat på mina poäng och sånt där ifall jag skulle fixa dom godkänt. Ifall jag skulle komma in 

på barn och fritid och sådant där. Sen vet ju han att jag vill bli polis, han berättade lite om det. 

[…]Han har sagt att om vi sätter in en sån lektion går du på den då? Ja men det är klart du ska 

göra det då får du 10 poäng extra och sånt där. 

Ip 4 har också träffat vägledaren många gånger och vägledaren har hjälpt honom med allt 
möjligt. 

[….] det kan vara att han ska fixa någon lektion eller […] om man vill ta bort någon lektion eller 

lägga till eller någonting sånt. 

[…] han har hjälpt mig mycket också. Han har varit bra. 

Vilken betydelse har vägledningen haft för dig? 

För ip 1 har vägledningen haft stor betydelse 

Hade man inte fått den hjälpen hade man nog inte ens sökt, då hade man inte ens brytt sig utan då 

hade man kanske gått ett år till, Jag vet inte. Så att genom att han tog tag i det , han tog tag i det 

och hjälpte en liksom. Så att man kunde fixa det man ville. 

För ip 2 har inte vägledningen haft en så stor betydelse eftersom han redan visste vad han 
ville söka vidare till. 

Det är så svårt att säga nå, det är eftersom jag redan visste vad jag ville gå och sådär och jag 

visste ju ungefär vad intagningsbetygen var, så det är svårt att säga. 

Ip 3 kan inte direkt säga vilken betydelse vägledningen haft för henne och svarar på frågan: 

Jag vet inte. […] jag visste lite folk hade sagt att barn och fritid ska man gå om man vill bli polis och 

några hade sagt någonting annat. Men vägledaren sa att det är barn och fritid man ska gå 

Ip 4 kan inte heller säga exakt vilken betydelse vägledningen haft för honom och säger 

[…] han har hjälpt mig att komma in på en linje, Han har hjälpt mig att sagt till att skärpa sig eller 

något sådant. [….] han har bara funnits där. 

Känner du dig nöjd med den vägledning du fått? Varför? Varför inte? 

Ip 1 känner sig nöjd med den vägledning hon fått och på frågan varför hänvisar hon till 
tidigare svar. 



 

 29

Ip 2 känner sig också nöjd och på frågan varför säger han: 

[…] jag ångrar ju inte att jag går elprogrammet. Så det var ju bra att han inte försökte få mig att inse 

att jag skulle gå någonting annat i stället som jag kanske inte hade trivts med. 

Ip 3 känner sig nöjd och tycker att vägledaren har lyssnat på henne 

Ja för att han berättade lite om barn och fritid och sånt där. Sen ifall inte jag har tyckt om något 

program har han kunnat ta bort det och sen lagt till något annat. Inte bara att nej du måste gå det 

där. 

Ip 4 känner sig också nöjd 

[…] jag har varit nöjd med det jag har begärt av honom. Om jag vill ha hjälp med någonting så har 

han hjälpt mig direkt. 

Motivation 

Hur studiemotiverad var du när du slutade grundskolan. Ange på en skala. 

Ip 1: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Ip 2: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Ip 3: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Ip 4: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Hur studiemotiverad var du när du slutade på IV-programmet? Ange på skala. 

De två elever som avslutat IV-programmet svarar: 

Ip 1: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Ip 2: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Hur studiemotiverad är du nu? Ange på skala. 

De två elever som nu går på IV-programmet svarar: 

Ip 3: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Ip 4: Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

Om motivationen har ökat eller minskat sen du började IV-programmet kan du säga 
något speciellt som avgjort/bidragit till detta? 

Ip 1:s motivation har ökat från två till sex under året på IV och hon säger: 
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Största anledningen till att man orkade vidare var för att lärarna var så snälla 

Alltså det tror jag är mer att de brydde sig mer om personen i fråga. Det var inte det att det var en 

hel grupp utan det var det att ville jag göra ett matteprov på måndagen så gjorde jag det. Det var 

inte det att jag var tvungen att göra det, visst de försökte att peppa en att göra provet klart att du 

fixar det. De tänkte mer på personen en och en. Jag vet inte de är så roliga och glada och positiva 

och man känner liksom att de var med oss på något sätt. De var inte bara lärare utan man pratade 

med dem som att de vore kompisar. De blev liksom ens kompisar. Då blev det mycket roligare på 

något sätt. 

Ja och sen så tror jag att det blir så att när man börjar på IV så är det fler som har eller alla har ju 

problem på något sätt och då vet man att man är inte ensam, det är ingen som pekar ut en att du 

har problem utan alla har ju något problem eller har haft, oftast. 

Ip 2:s motivation har ökat från tre till sex under IV året. Om vad som har bidragit till detta 
säger han: 

Det var väl alltså när jag gick i grundskolan sådär då började man väl vänja sig med att få ganska 

mycket IG på proven och sådär och då liksom lärarna bara amen du får ett IG. Här var dom mer 

liksom att ja men då får vi försöka kolla vad som var bra och dåligt och så får du plugga mer till 

nästa prov till omprovet. [….] ja så får du liksom träna mer på det och inte fokusera så mycket på 

annat och så där. Det var liksom mycket att dom hjälpte och sådär. 

Ja och så tycker jag att man kom i bättre kontakt med lärarna också […] Jag vet inte men det är väl 

dels för att här hade man ju dom här lärarna lite oftare och sådär man träffade dom här inne på IV. 

I grundskolan fick man byta lärare för varje ämne och då kommer man inte direkt i samma kontakt 

med dom. 

[….] om inte IV hade funnits så hade jag inte haft någon möjlighet att komma in på elprogrammet. 

Då hade man väl fått tagit någon linje där det är lågt poäng så man skulle komma in då. Ja jag vet 

inte men då skulle man inte kunna gå det man ville. Ja jag vet inte men det hade nog inte alls blivit 

bra i slutändan tror jag inte. Jag tycker att det är bra att IV finns. 

Ip 3:s motivation har minskat från fem till två. Hon säger att hon skulle behöva någon som 
drev på och uppmuntrade henne  

[…]vår gamla kontaktlärare[…] han var jättebra, ha sa kom igen nu xxxx och sånt där men han 

slutade ju nu. [….] det är ingen som säger att kom igen nu xxxx. [….] Jag har varit skoltrött sen i 

6:an och sen har det bara blivit mer och mer [….]sen har det blivit att man har skitit i att gå hit så 

man har kommit efter. 

Ip 3 tror att motivationen skulle öka om hon fick möjlighet att läsa hemma. 

Jag skulle vilja ha sådana här hemstudier. 

Ip 4:s motivation har också minskat från sju till fem. På frågan om varför motivationen har 
minskat säger han: 

[…] på sommaren var man så peppad av släkt och allting att nu ska man fixa det här och sen nu är 

det som vanligt, […] när det börjar närma sig sommaren då brukar man alltid plugga på extra. 

På frågan om vilka faktorer i skolan som påverkat honom säger han: 

Nej det är jag själv. 
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Ip 4 tycker att lärarna har varit uppmuntrande och stödjande och är nöjd med personalen på 
IV-programmet. 

Om man inte kommer till någon lektion så frågar dom kanske varför och vad håller du på med eller 

nu ska vi fixa det här. Jo dom har varit bra. 

Presentation av vägledaren 

Vägledaren är 60 år och har arbetat på skolan och IV-programmet som studie- och 
yrkesvägledare sedan höstterminen1985. Intervjun har kompletterats med information från 
ett tidigare samtal med honom, som beskrivs under metod. 

Hur ofta träffar du eleverna och hur mycket tid ägnar du åt varje elev? 

Innan eleven kommer till IV-programmet träffar vägledaren eleven tillsammans med 
föräldrarna i årskurs nio. 

Syftet är att eleverna och föräldrarna ska få information om IV programmet men framförallt att de 

ska inse vikten av att om de lägger på ett kol så kan de fixa till betygen så att de kan komma in på 

ett nationellt program. 

Idén om dessa samtal fick de från en annan skola som visat sig vara framgångsrik. 

Detta har slagit väl ut och man kan se att eleverna känner sig tryggare när de börjar på IV för att de 

fått information om programmet tidigare och där har de även haft möjlighet att ställa frågor. 

När eleven går på IV-programmet har vägledaren både inbokade och spontana möten med 
eleverna. 

Jag har planerade samtal två till tre gånger per termin. Däremellan har vi spontana träffar 

kontinuerligt.  

Han tycker det är svårt att säga hur mycket tid han avsätter för varje elev. 

Går inte att säga generellt. Tar jag med både schemaplanering och vägledning så kan jag tänka 

mig att elever som behöver minst tid rör sig om ett par timmar. Sedan finns det elever som jag 

säkert träffar 25-30 timmar och kanske ännu mer. 

Arbetar du utifrån något speciellt arbetssätt, tex lösningsfokuserat, gruppvägledning? 

Vägledaren säger att han inte använder sig av något speciellt arbetssätt men kan se att 
eleverna blir mer motiverade under sitt år på IV-programmet. 

Jag försöker att fånga elevernas intressen. Hitta goda sidor att bygga vidare på. Jag har 

återkoppling till grundskolan för att ta reda på hur de tänkte då. Har tankarna förändrats och vad är 

det som har gjort det iså fall. Bollar tillbaka mot tidigare år för att se hur de tänkte då och hur de 

tänker nu. Ofta ser jag att de har fått en helt annan motivation och att de ser fram emot att gå ett 

nationellt program. Man kan säga att jag jobbar individbaserat och jag jobbar inte med 

gruppvägledning då jag anser att man bör vara två personal för att genomföra det. 

Hur tror du att eleverna uppfattar vägledningen på IV-programmet? 

Vägledaren tror att eleverna känner att han finns där för dem. Han säger: 

Jag tror att eleverna känner att de får stöd. Det är viktigt att de känner förtroende. Jag ser hela 
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tiden till den enskilda individen. 

Vilken betydelse tror du att studievägledningen har för dessa elever? 

Vägledaren tror att studievägledningen är viktig för eleverna och då främst för de elever 
som har lite svårare att komma in på ett nationellt program. 

Vägledningen är viktig för alla elever som saknar det mesta i betygsväg. Det är viktigt att fånga 

intressena för yrken och att motivera eleven att gå ut i arbetslivet på praktik. Det gäller främst för 

de elever som inte kan ta sig till ett nationellt program utan som kommer att gå tre år på IV. 

Vägledaren tror även att praktiken är viktig för eleverna 

Praktiken brukar kopplas till det nationella program de ska söka. Dvs att eleven väljer en plats som 

passar intresset och som har anknytning till de ämnen eleven ska läsa. Detta för att eleven ska 

känna att de väljer rätt program. 

Hur arbetar du/ni på IV-programmet för att eleverna ska uppnå sina förväntningar 
och mål? 

På IV-programmet försöker de erbjuda eleven många olika ämnen för att de ska kunna läsa 
upp sina betyg och uppnå sina mål, att komma in på ett program som intresserar dem. 

[…] är en bra kommun som har satsat på personal etc på IV-programmet. Detta gör att man kan 

erbjuda mycket grundskolekurser. […] Vi försöker att erbjuda eleven så många ämnen som möjligt 

för att de ska kunna höja sina betyg. 

Hur arbetar du/ni på IV-programmet med elevens motivation? 

Vägledaren säger att han alltid finns där och försöker stödja eleverna. 

Genom ständig pushning. Genom både planerade och oplanerade samtal. 

Vilka motivationshöjande faktorer tror du finns i er skola?  

Vägledaren tycker att personalen på IV-programmet verkligen bryr sig om eleverna och 
anpassar studierna efter varje elev. 

Genom personal som bryr sig och som jobbar för att eleverna ska komma vidare efter ett år. Små 

grupper, individuell planering och att eleven har eget inflytande över sina studier. 

På IV jobbar vi med att eleven ska känna att de lyckas, att ta fram det positiva hos eleven. 

Vilka skillnader upplever du beträffande elevernas motivation när de börjar 
respektive slutar på IV-programmet? 

Vägledaren säger att oftast så har elevens motivation ökat efter ett år på IV-programmet 
och eleverna ser att målet närmar sig 

Motivationen ökar betydligt för de allra flesta elever. De allra flesta eleverna är mycket mer 

intresserade av skolan i slutet av vårterminen. Även intresset att gå vidare in på nationellt program 

ökar. Man ser målet närma sig. 

Vilka faktorer tror du har påverkat att så många elever går vidare från IV-
programmet till ett nationellt program? 
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Vägledaren kan se att elevernas självförtroende stärks under året på IV-programmet. Detta 
gör att deras intresse för att gå vidare mot studier ökar. 

Självförtroendet stärks under IV året och intresset för att gå ett nationellt program ökar. Intresset att 

komma vidare, man ser också målet att komma in och börjar även fundera hur det ska bli efter 

ytterligare 3 år. 

Många elever upptäcker att man kan mer än man trodde sig kunna. Sedan försöker vi peppa 

eleverna så att man tar chansen till en gymnasieutbildning. 

Presentation av Coachen 

Coachen har arbetat i projektet tillsammans med en kollega sedan augusti 2006 och är 
anställd till och med juni 2007. Hon är 35 år och har arbetat med elever i skolmiljö sedan 
1999. 

Hur ofta träffar du eleverna? 

Coacherna har endast ett par inbokade möten med elever, annars försöker de att vara 
tillgängliga och finnas till hands när eleven behöver hjälp. 

Vi jobbar nog mer så att vi tar stunden när den kommer. Det går inte att schemalägga att nu ska du 

vara motiverad att prata om din framtid. Utan det kan bli ett samtal i korridoren eller om man går 

någonstans, om de kommer och knackar på och frågar om något så börjar man att prata […]. 

[…]vi är rätt så fria, vi har inte så mycket inlagt på schemat och vi ska inte ha det heller för vi ska 

vara flexibla och rycka in där det behövs. 

Arbetar ni utifrån någon speciell metod eller något speciellt arbetssätt? 

Coacherna hade tänkt använda sig av ett verktyg med skattningsskalor där eleven fick 
möjlighet att uppskatta sin förmåga. Tanken var att coacherna skulle få en bild av hur 
eleverna såg på sig själva för att ha något att bygga vidare på. 

Planen var att vi skulle använd ett samtalsverktyg [….] och ha en motivationsgrupp med dom 

elever som hade hög frånvaro och som inte var så motiverade att plugga på lektionerna. Men det 

gick inte att få det att funka i grupp. Dom ville inte[…]. Jag tror att dom är sönderpratade många av 

dom. De har haft en skolgång som inte har fungerat i 9 år och då har de säkert både varit hos 

rektorn, kurator, skolsköterskan och suttit på EVK möten, utvecklingssamtal och allt möjligt. Det 

står dom upp i halsen. 

Hur arbetar ni för att eleverna på IV-programmet ska uppnå sina förväntningar och 
mål? 

Coacherna har en idé om en utförlig målplan som ska följa eleven under året/åren på IV-
programmet. På så sätt skulle eleven få en tydligare bild över sina studier. 

Jag tycker att alla elever ska ha en utförlig plan när dom kommer hit. Att dom sätter sig ner i början 

av terminen och kollar var befinner jag mig? Hur ser min situation ut? Vad är målet? Att läsa in det 

där så fort som möjligt och sen gå ut på praktik. Vad är målet med praktiken i sådana fall? Det ska 

finna ett mål med varför jag är här på IV och varför jag vill ha praktik. 

Jag vet att vägledaren gör någonting men det vi är ute efter är någonting mer detaljerat. Det här är 
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målet som eleven har, på det här sättet ska eleven uppnå det här. Inom den här tiden ska eleven 

ha uppnått det här […] Att dom gör en realistisk bild av det hela […] Det här är vad jag vill. Varje 

gång det känns motigt kan man ta fram den där och visa att det här är det jag bestämde mig för. 

Man gör ett kontrakt med sig själv. Den här iden kommer faktiskt från en förening som jag är med i 

där vi jobbar mycket med mål, visioner, handlingsplaner och utvärderingar. För om man inte har 

något mål och syfte med det man gör då glider man bara runt i ett slags ingenting. Jag tror att det 

kan vara samma sak för eleverna. 

Jag vet att en mattelärare håller på att jobba med en matteplan där varje kapitel är ett streck och så 

kan man kryssa av hur långt man har kommit på det. När provet är avklarat så sätter man ett kryss 

i rutan och då ser man hur det blir mer och mer kryss på det här pappret. Det måste vara 

motiverande kan jag inbillda mig. 

Hur arbetar ni med elevernas motivation? 

Jag kan känna att det är svårt att förklara vad vi gör för att motivera dom egentligen, men mycket 

tror jag handlar om samtal där dom börjar tänka. Tänka efter vad vill jag? Vill jag var här? Varför 

funkar det inte för mig? Alltså att starta igång hjärnan och få dom att fundera […]. 

Coachen upplever att eleverna saknar självförtroende och att de i samtalen försöker bygga 
upp detta genom att ge eleverna positiv återkoppling. 

Eleverna har inget självförtroende […]. Vi har en utbildare […] i samtalsmetodik. Det han pratar om 

är att hitta guldkornet i alla elever för det finns någonting där. Det är det vi gör i alla våra samtal. Så 

fort jag pratar med en elev försöker jag att få in någonting positivt. Jag tror också det är någonting 

dom har hört hela tiden att nu kommer du för sent igen! Varför har du inte böckerna här? Har du 

inte gjort läxan? Varför har du inte pluggat till det här provet? Nu körde det sig igen för dig! När en 

elev kommer och säger att jag klarade inte provet säger vi att jamen vad synd men klara det så fort 

som möjligt för då fixar du det. Hela tiden försöka få fram dom här positiva sakerna. 

Dom måste ju tro på sig själva. Om man inte tror på sig själv så kan man ingenting och kan man 

ingenting så vill man ingenting och då blir det ingen motivation och då blir det ingenting gjort och då 

blir dom kvar här länge när dom inte behöver vara här. 

Det finns tankar om att starta ett elevråd på IV-programmet där eleverna ska kunna vara 
med och påverka sin skolsituation. Det skulle kunna vara ett sätt för eleverna att öka sin 
motivation. 

Då tänkte vi samla elever en elev från varje etta och fyra elever från två-treorna. Av dom […] väljer 

man en sekreterare och en ordförande. Vi tänkte ha med en lärarrepresentant […], vägledaren 

tänkte vi skulle vara med eftersom det är han som gör schemat, studieplan och ja han är ju 

involverad i en tidig kontakt med eleverna. Rektor kan vara bra att finnas med ibland. Samt att det 

kunde finnas representanter från ett nationellt program som har gått på IV och som kan vara en 

morot hur man ska ta sig därifrån. 

Eleverna är på det klara med varför dom går på IV. Många av dom kan räkna upp precis varför 

dom är här och dom vet precis vad dom hade behövt för hjälp eller vad dom hade behövt göra i 

grundskolan för att inte hamna där. Dom som har gått på IV och kommit in på ett nationellt program 

dom vet vad som hjälpte dom, vilket stöd som var bra och vad dom kanske skulle ha behövt mer 

av. Det kan vara en bra information att få tillbaka [….] Då kan det vara bra att ta tillvara på all den 

erfarenhet som alla dom här eleverna har för att göra IV ännu bättre. För att skolan finns ju faktiskt 
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till för dom och på så sätt kunna påverka sin skola lite mer demokratiskt. Dom har ganska mycket 

bra idéer. Många tycker schemat är jättetokiga. De börjar 8.15 och har 2 timmars lucka och sen har 

dom någon lektion på eftermiddagen och dom börjar olika tider varje dag och slutar olika tider varje 

dag och det finns ingen regelbundenhet. Många av dom mår bättre av att ha en struktur att 

dagarna ser någorlunda lika ut. 

Om dom är med och kan påverka sin skolsituation då är inte steget så långt till att de kan påverka 

sitt liv vilket borde öka motivationen till att påverka vart dom går, vilket program dom ska in på. Sen 

tror jag att motivationen kommer här på IV och det blir lite som oj hoppsan det sket sig, nu sitter jag 

på IV och det var ju inte alls det jag hade tänkt mig. Vissa av eleverna säger så här att jag skiter i 

vad jag går bara jag inte är kvar på IV ett år till. Det är ju också en sorts motivation. 

Vilka motivationshöjande faktorer tror du finns i er skola? 

Att eleverna blir sedda och att de blir bemötta där dom befinner sig är viktigt för att höja 
motivationen. 

Dom blir mötta på den nivån där dom befinner sig. Jag tror att det är jätteviktigt att någonstans 

möta upp dom där dom är och ta dom dit dom ska vara. Det går inte att stå där dom ska vara och 

ropa på dom utan vissa måste man komma och ta i handen […] Att gå till dom där dom befinner sig 

i sin motiverande värld. Att prata med dom och försöka nå dom och locka med dom till att faktiskt 

satsa på sina studier […] Det går inte att komma och säga att titta vad jag har hittat åt dig utan har 

du hört talas om det här någon gång? Sen föds tanken och de börjar fundera på det och sen 2 

månader senare springer dom in till vägledaren och frågar om den och den utbildningen. Att 

komma med färdiga lösningar är passiviserande de blir passiva, de måste klara det själva, det är 

deras motor som måste igång. Man kan hjälpa till att starta upp den med en tanke eller två. Visa att 

man ser dom att dom blir sedda. […] Jag tro att eleverna känner sig sedda här. 

Att få möjlighet att arbeta i små grupper är också en faktor som kan verka motivations- 
höjande. 

Mycket som hjälper dom är möjlighet att jobba i liten grupp. I en liten grupp så funkar det bättre för 

dom och när det funkar bättre och dom känner att dom kan då vill dom. Då blir det inte något 

motstånd att gå till skolan, till matten, till engelskan till svenskan eller vad det nu kan vara för dom 

känner att där får dom den hjälp de behöver ha. 

Jag pratade med en kille här på IV och hans svåra grej var matte, det har alltid varit matte. Till slut 

fick han gå i liten grupp på grundskolan och det bara funkade. Han hade lugn och ro, det var få 

elever och läraren hade tid att förklara och han stortrivdes. Äntligen kände han att nu klarar jag av 

att räkna.  Då blev han för duktig för att gå kvar där och flyttades tillbaka till stor grupp och det bara 

sket sig allting. 

Vilka skillnader upplever du beträffande elevernas motivation när de börjar 
respektive slutar på IV-programmet? 

Coachen kan se att motivationen har höjts genom att fler elever vet vad dom vill efter 
året/åren på IV-programmet. 

Dom elever som jag haft mest kontakt med är två-treorna och där finns det ett par elever som har 

gått från att jag vet inte, det är skit samma, till att dom faktiskt har gjort sitt val, dom vet vad dom vill 

gå och det stämmer med deras intressen. Sen om det är vad vi har gjort det vet jag inte. Det är 
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säkert sammantaget med allihop, allas insatser. Visst blir det en skillnad det tycker jag. 

Sammanfattning av resultat 
Förväntningar och mål 

Enkäterna visade att de flesta elever, 86 %, förväntade sig att förbättra sina betyg medan 14 
% av eleverna förväntade sig att både förbättra betygen och praktisera. De flesta, 86 %, 
tyckte att deras förväntningar på IV-programmet hade blivit uppfyllda i mycket hög , hög 
eller i ganska hög grad.  

I intervjuerna framgick det att två elever inte hade några förväntningar alls på IV-
programmet och att en person blivit besviken då hon förväntade sig att få studera mer än 
hon fick. Den fjärde personen förväntade sig att förbättra sina betyg. 

93 % av dem som besvarade enkäten och alla elever som intervjuades hade som mål med 
året på IV-programmet att bli behöriga till ett nationellt program. 86 % tyckte att deras mål 
uppnåtts i mycket hög, hög eller i ganska hög grad. 

I intervjuerna framkom det att tre elevers förväntningar och mål uppnåtts medan en elev 
visserligen uppnått sitt mål men inte fått sina förväntningar uppfyllda. 

Enligt vägledaren försöker man på IV-programmet erbjuda eleverna så många ämnen som 
möjligt för att eleverna ska kunna uppnå sina förväntningar och mål.  

Vägledning 

Av de fjorton elever som besvarade enkäten är det bara en som inte har träffat vägledaren 
under sin tid på IV-programmet. Av dem som träffat vägledaren tyckte elva att han haft, 
mycket stor, stor eller ganska stor betydelse för dem. 

Tre av respondenterna träffade vägledaren vid ett flertal tillfällen. De säger alla tre att 
vägledaren varit till stor hjälp och haft stor betydelse för dem under året på IV-programmet. 
Ip 2 som inte träffat vägledaren så många gånger trodde inte att vägledaren kunde göra så 
stor nytta för honom då han redan visste valet av nationellt program. För de tre andra 
respondenterna har vägledaren stöttat och uppmuntrat dem samt varit till hjälp vid val av 
program. 

Vägledaren har planerade samtal med eleverna två-tre gånger per termin och däremellan 
förekommer ett flertal oplanerade samtal. Vägledaren tror också att eleverna känner att han 
finns där för dem och menar att vägledningen har stor betydelse för de elever som saknar 
ett flertal betyg och behöver mycket stöd och uppmuntran. 

Motivation 

Hos de fyra respondenterna hade motivationen ökat hos två och minskat hos två under året 
på IV-programmet. Faktorer som spelade in när motivationen hade ökat är de små 
klasserna och den kunniga och väl fungerande personalen. När motivationen minskat beror 
det på personen själv att motivationen är lite lägre just den här tiden på terminen för att 
sedan öka igen i slutet av terminen. En annan orsak vid minskad motivation är för dålig 
uppmuntran och för låg studietakt. 



 

 37

I enkäterna framkom det att motivationen hade ökat hos 50 % som svarat medan den 
minskat hos 43 %. En person hade bibehållit sin motivation genom hela året på IV-
programmet. I de fall där motivationen hade ökat är faktorerna den inre drivkraften. 
Eleverna ville inte gå IV-programmet ett andra år. Det är små grupper, bra lärare och 
personal och att man är nära att uppnå sina mål som gör att studiemotivationen ökar. Hos 
dem där motivationen minskat beror det på att man är i en tillfällig svacka trots att 
motivationen att klara sina mål finns kvar. De känner en press att komma in på ett 
nationellt program. 

Vägledaren arbetar med elevernas motivation genom att stötta och uppmuntra eleverna. 
Faktorer som verkar motivationshöjande är enligt vägledarens mening att personalen på IV-
programmet verkligen bryr sig om eleverna och anpassar studierna efter varje elev. Han 
anser att elevens motivation oftast ökat under året på IV-programmet. En faktor som 
påverkar många elever att gå vidare till ett nationellt program är att elevernas 
självförtroende stärks under året på IV-programmet.  

Coacherna finns alltid till hands för samtal och lyfter alltid fram det positiva hos eleverna. 
Den intervjuade coachen menar att det som verkar som motivationshöjande faktorer i 
skolan är att eleverna blir sedda och bemötta som de är. Hon framhåller att små grupper 
och den intima skolmiljön höjer elevernas motivation. Det finns tankar på att starta ett 
elevråd på IV-programmet för att eleverna ska kunna och påverka sin skolsituation mer. 
Det skulle vara ytterligare ett sätt att höja motivationen. Även coachen kan se att 
motivationen höjts hos eleverna under året på IV-programmet. 

Analys 

Förväntningar och mål 
Enligt Broady (2001) har IV-programmet kritiserats för att få elever går vidare till ett 
nationellt program. Den skola som undersökts har lyckats relativt bra med detta. Det visade 
sig att elevernas förväntningar uppnåddes i relativt hög grad. Målet hos 93 % av eleverna 
som besvarade enkäterna var att bli behörig till ett nationellt program. Det har uppnåtts i 
mycket hög, i hög eller i ganska hög grad hos 86 % av eleverna. Den undersökta skolan och 
inte minst eleverna själva har lyckats mycket bra med att uppfylla sina förväntningar och 
mål. Skolan erbjuder eleverna många olika ämnen vilket gör att chansen blir större att 
eleven hittar en kurs som han/hon finner intressant. Då ökar också möjligheten att få ett 
godkänt betyg. Detta i sin tur bidrar till att flera av elevernas mål och förväntningar kan 
uppnås. 

Eleverna tycker att personalen på skolan varit till stor hjälp för att deras mål ska uppnås 
genom att finnas till hands, uppmuntra och tro på elevernas förmåga.  

Jenner (2004) skriver att läraren formar sina förväntningar på eleven utifrån sina egna 
värderingar. Personalen på IV-programmet tror på sina elever och ser i grunden att det 
finns ett guldkorn i varje elev. Därför har de förväntningar på att eleverna kommer att klara 
att bli behöriga till ett nationellt program. Det motsäger i så fall Pygmalioneffekten som 
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menar att om en elev presterar dåligt förväntar sig läraren ett fortsatt lågt resultat och 
eleven får mindre uppmärksamhet och ingen bekräftelse (Jenner, 2004).  

Till IV-programmet kommer elever som i grundskolan inte har presterat tillräckligt för att 
komma in på ett nationellt program på gymnasiet. Kan det vara så att lärarna har höga 
förväntningar på sina elever men väljer att lägga studierna på en lägre nivå för att undvika 
att eleverna ännu en gång ska känna att de misslyckas? Genom att ha en undervisning som 
inte har så högt tempo och att eleverna inte har så stora krav på sig kan det tolkas av 
eleverna som att lärarna har låga förväntningar på dem fast det egentligen är tvärtom. 

En av eleverna, ip 3, som intervjuades upplevde att lärarna hade låga förväntningar på 
henne. Hon ville läsa mer och i snabbare takt och saknade lärarnas uppmuntran. Hon tyckte 
därför att hennes förväntningar på IV-programmet inte uppfyllts.  

I ip 3:s fall framkom det när hon började på IV-programmet att hon hade höga 
förväntningar på att få studera mer och att lärarna skulle vara mer engagerade. När hon 
kände att lärarnas förväntningar på henne var låga sjönk hennes motivation. Trots att hon 
upplever att hennes förväntningar inte blivit uppfyllda har hon lyckats bli behörig till ett 
nationellt program som också var hennes mål med året på IV-programmet. Det kan även 
vara så att hon har hamnat i en negativ spiral och inte själv kan se något positivt med sin 
utveckling under året på IV-programmet, men har en inre motivation att nå sitt mål. I de 
fall där eleverna uppnått sina förväntningar hade de låga förväntningar på IV-programmet 
när de började och trodde att det var en låg studietakt. Vi tolkar det som att när de började 
på IV-programmet med låga förväntningar kunde deras motivation successivt byggas upp.  

Vad du säger om mig 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG!! (Jenner, 2004 s 35). 

Inom psykologin och den inlärningspsykologiska skolan utgår man ifrån betingning – att 
våra beteenden är inlärda. När elever på IV-programmet som i grundskolan har lärt sig att 
de inte klarar av skolans krav får negativa känslor till skolan och dess personal. Om de får 
vistas i en trygg och uppmuntrande miljö med lärare och personal som har positiva 
förväntningar och lägre krav på sina elever kan beteende och känslor till skolan ändras. 
Genom att få vistas i den miljö IV-programmet erbjuder kan eleven känna sig lugn och 
trygg. Detta främjar lusten till att lära och en positiv känsla att gå till skolan infinner sig 
(Lundgren & Lökholm, 2006). 

Lärarna på IV-programmet tycks förvänta sig att eleverna kommer att klara av att förbättra 
betygen. Genom uppmuntran och stöttning får personalen eleverna att inse att de har större 
förmåga än vad de trodde sig ha. 

Elever som är skoltrötta och saknar motivation att studera kan hitta tillbaka till sin 
studiemotivation genom praktik på arbetsplatser utanför skolan. Vissa elever har ett 
naturligt handlag att t ex snickra och med verktyg i handen stämmer allt. Genom att 
praktisera får eleven identitet och självförtroende som de tidigare saknat. Med större insikt 



 

 39

i hur arbetslivet fungerar kommer också lusten att studera tillbaka för att t ex lära mer inom 
yrket (Skolverket, 2000).  

Vägledning 
I Kroons och Lundqvist (2006) C-uppsats Studie- och yrkesvägledning på det individuella 
programmet framkommer det att eleverna tycker att vägledarens roll är otydlig. Detta 
framkommer även i föreliggande undersökning. Alla tycker att vägledaren har varit till 
hjälp men de vet inte vilken hans roll är. Under intervjuerna och vid utlämnandet av 
enkäterna framkom att eleverna inte visste vem som var vägledare. Alla elever utom en 
hade träffat honom men visste inte att hans yrke var vägledare. 

Detta visar att vägledarens roll på IV-programmet är otydlig men att eleverna är nöjda med 
den hjälp de får. Vägledarens roll på IV-programmet är i första hand att finnas tillhands, 
stötta och uppmuntra eleverna och i sista hand att vägleda mot studier och yrken. I 
intervjuerna med eleverna framkommer dock att den hjälp de fått av vägledaren handlar om 
praktiska frågor såsom betygspoäng, utformning av schemat och frågor kring studier. I 
intervjun med vägledaren själv säger han att han lägger fokus på att se, uppmuntra och ge 
eleverna positiv feedback. Kan det vara så att eleverna i sina möten med vägledaren, 
genom att få svar på sina frågor och få den hjälp de behöver har fått den uppmuntran och 
uppmärksamhet som gjort att de blivit mer studiemotiverade utan att ha förstått att de fått 
vägledning? Kan det vara så att vägledaren har ett så professionellt förhållningssätt i mötet 
med eleverna att han i sina samtal bygger upp elevernas självförtroende utan att de är 
medvetna om det. Genom att ta fram det positiva och bygga vidare på elevernas intresse 
byggs deras motivation successivt upp.  

Under året /åren på IV-programmet har eleverna läst upp sina betyg för att kunna bli 
behörig för ett nationellt program. Genom året på IV-programmet har eleverna fått större 
insikt i att det är dom själva som har ansvaret för sitt eget liv. Att möta eleven på den nivå 
de befinner sig och att inte komma med färdiga lösningar är ett vinnande koncept. En bra 
vägledning innebär bland annat empowerment.  

Både coachen och vägledaren berättar att de försöker fånga elevernas intressen och ta fram 
deras goda sidor att bygga vidare på. Att få eleverna att tro på sig själva är en viktig 
uppgift. Både coachen och vägledaren arbetar med individens förändring och motivation då 
de båda använder sig av motiverande samtal utifrån den humanistiska skolan. Den 
humanistiska skolan bygger på att man som till exempel vägledare visar empati och kan 
skapa en trygg atmosfär i samtalet med eleven. Det görs för att hjälpa eleven uppnå den 
förändring som både elev och personal eftersträvar. Genom förändringsprocessens faser 
finns vägledaren och övrig personal med och lyssnar till och bekräftar eleven, sätter upp 
delmål, ger beröm och hjälper eleven fram till ett ändrat beteende som gör att eleven kan nå 
sina mål och förväntningar under året på IV-programmet. Den humanistiska skolan 
fokuserar på det som fungerar i skolan för eleven (Lundgren & Lökholm, 2006). 

Det framgår av både enkäter och intervjuer att eleverna tycker att vägledaren varit till hjälp 
när det gäller studier, schema och praktik. En elev berättar att hon troligen inte sökt något 
program om inte vägledaren hjälpt henne. En annan elev säger att vägledaren funnits till 
hands och hjälpt till med allt han efterfrågat. Eleverna tycker att vägledaren varit till god 
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hjälp med praktiska frågor och inte har känt till att han faktiskt i samtalen använt sig av 
motiverande samtal utifrån den humanistiska skolan.  

Motivation 
Jenner (2004) skriver att motivation inte i första hand har att göra med egenskaper eller 
elevens ”vilja”. Det handlar om personalens bemötande. Den som jobbar med 
motivationsarbete måste ha förståelse för vad dålig självkänsla och många misslyckanden i 
grundskolan kan innebära. Det gäller för personalen att veta vad man ska göra i mötet med 
eleven för att skapa motivation och behålla den. 

I intervjun med vägledaren berättar han att motivationen ökar för de allra flesta elever 
under året på IV-programmet. Genom praktik inom det område som intresserar eleven och 
eget inflytande över sina studier växer elevernas självförtroende. Ständig uppskattning och 
personal som bryr sig om sina elever och vill att eleverna ska komma vidare till ett 
nationellt program är också bidragande orsaker till att elevernas motivation och 
självförtroende ökar menar vägledaren. Eleverna upptäcker att de klarar av mer än de 
trodde från början och då ökar också deras intresse för vidare studier menar vägledaren. 

Genom motiverande samtal byggs elevernas självförtroende och inre motivation upp av 
personal och vägledare. Samtalen hjälper eleverna att komma i kontakt med sina tankar och 
känslor samt den information och de känslor som ligger till grund för en utveckling hos 
eleven. På så sätt kan elevens inre motivation stärkas (Barth & Näsholm, 2006). Genom 
beröm och uppmuntran växer både motivationen och självförtroendet hos eleven. 

De flesta av eleverna på IV-programmet har som förväntning och mål att läsa upp betygen 
och bli behörig till ett nationellt program. Att eleverna vill vidare kan vi utläsa från både 
enkäter och intervjuer. Vi funderar dock över resultatet som visar att elevernas 
studiemotivation har minskat hos 43 % av eleverna. Trots den minskade motivationen har 
många ändå klarat att höja betygen och göra sig behörig till ett nationellt program. Kan det 
vara så att genom personal som verkligen bryr sig om dessa ungdomar får de en inre styrka 
och uthållighet att ta sig vidare? Eleverna får positiv uppmärksamhet och blir bemötta på 
den nivå de befinner sig. Genom detta förhållningssätt byggs elevens inre motivation upp, 
de känner att de klarar av mer än de trodde från början.  

Ändå känner flera att motivationen har minskat vilket skulle kunna bero på att det är i slutet 
på terminen och många är nära sitt mål. Eleverna har redan fått intagningsbeskedet där det 
preliminära intaget till nationellt program är klart. Detta gör att de slappnar av och känner 
en viss trötthet. Motivationen minskar. Eller kan det vara så att eleverna gör allt för att 
slippa gå på IV-programmet ett år till. Det gör att deras inre motivation att ta sig vidare 
förstärks och de klarar av att läsa upp betygen och ta sig vidare. I enkäterna framgår det att 
alla elever som deltar har en inre motivation att kunna söka till ett nationellt program till 
hösten, även de elever vars motivation minskat under året på IV-programmet. 

Även i intervjuerna framgår det att eleverna ha en inre motivation som hjälper dem framåt. 
För två elever vars motivation ökat har personalen och miljön och det faktum att man inte 
är ensam i sin situation varit motivationshöjande faktorer. Det är en trygghet att studera 
tillsammans med elever som befinner sig i samma situation. Genom att inte känna sig 
utpekad som en elev med problem skapas en trygghet som ger förutsättningar för att lära. 
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Ett begrepp inom Banduras teori är självskattning som handlar om tilltron till den egna 
förmågan. Enligt Bandura kan en god hjälp för eleven att bygga upp sin självskattning vara 
en trygg skolmiljö, samarbete mellan lärare och elever och hjälpsamhet. Han menar vidare 
att det är viktigt med ett klimat i skolan där eleven kan känna sig trygg och kan prova sin 
förmåga utan att bli kritiserad. För att elever med låg självskattning ska kunna utvecklas 
behövs en positiv och bekräftande miljö (Lökholm & Lundgren, 2006 & Brown, 2002). 

Av de två elever som berättar att deras motivation minskat tyckte en att motivationen 
minskade när hon fick en ny kontaktlärare. Hon kände att hon saknade uppmuntran. 
Hennes motivation behöver stärkas med hjälp av personalens stöd. Den andre 
intervjupersonen är mycket nöjd med personalens uppmuntran och menar att den minskade 
studiemotivationen beror på honom själv. Eriksson och Johansson (2006) skriver i sin C-
uppsats Att vilja vidare att elevers minskade studiemotivation ofta beror på yttre orsaker 
och sällan på inre orsaker. Bland de orsaker som brukar ha mest negativ påverkan på 
elevernas motivation är den sociala omgivningen, arbetsmarkanden och stressen i 
samhället. Då bristen på motivation ligger hos eleven själv beror det ofta på dåligt 
självförtroende, otrivsel eller för stora kunskapsluckor (Eriksson & Johansson, 2006). 

Kan det vara så att det tar tid för eleverna att faktiskt inse att motivationen har ökat. De 
elever som nu går sista året kan i efterhand säga att motivationen faktiskt ökade under året 
på IV-programmet, medan det för de som nu går i årskurs ett och är inne i en 
förändringsprocess inte kan se det lika tydligt? 

SLUTSATSER 
Syftet med studien är att undersöka IV-programmet på en skola för att ta reda på vad som 
bidragit till att eleverna blivit studiemotiverade. Nedan besvaras studiens forskningsfrågor. 

Vilka var elevernas förväntningar och mål när de började på IV-programmet? 

De flesta elevers förväntningar, i både intervjuer och enkäter, var att höja betygen 
tillräckligt för att bli behöriga att antas till ett nationellt program, vilket även var deras mål. 
Eleverna har givit uttryck för höga förväntningar på IV-programmet, att hjälpa dem att 
uppnå sina mål. 

Vi drar slutsatsen att bemötandet och skolmiljön är faktorer som har betydelse för att 
elevernas förväntningar och mål uppfylls. Genom personal som bryr sig om och stöttar 
samt genom undervisning i små grupper har eleverna lättare för att uppnå sina mål på IV-
programmet. 

Att elevernas förväntningar uppfyllts och mål uppnåtts kan man utläsa av enkätresultatet 
som visar att 86 % av de elever som bevarade enkäten har fått sina förväntningar uppfyllda 
i mycket hög, hög eller ganska hög grad. Tre av de fyra intervjuade eleverna har fått sina 
förväntningar uppfyllda och mål uppnådda. 
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Hur har elevernas motivation förändrats under året på IV-programmet? 

I enkätresultaten går att utläsa att motivationen har ökat hos sju personer, minskat hos sex 
personer och är oförändrat hos en person.  

I intervjuerna framkommer att motivationen ökat hos två personer och minskat hos två.  

De personer vars motivation har minskat går i årskurs ett. Hos de elever som nu går sista 
året på nationellt program ökade motivationen. Trots en tillfällig minskning av 
motivationen lyckas eleverna bli behöriga till ett nationellt program. Det visar att 
motivationen är tillräckligt stor för att ta sig vidare, trots att de själva tycker att den blivit 
mindre. Detta bekräftas av vägledaren och coachen som tycker sig se att eleverna generellt 
blir mer motiverade under sitt år på IV-programmet. 

En inre motivation kan innebära att inte behöva gå två år på IV-programmet och gör att 
eleverna anstränger sig.  

Vilken betydelse har studie- och yrkesvägledningen haft för eleverna?  

85 % av eleverna som besvarat enkäterna tycker att vägledaren har haft mycket stor, stor 
eller ganska stor betydelse.  

Merparten av de intervjuade eleverna upplever att vägledaren hjälpt dem att finna det 
program de vill gå och tror inte att de skulle ha klarat att nå sitt mål utan hans hjälp. 

Vi drar slutsatsen att genom motiverande samtal ökar vägledaren elevernas tro på sig 
själva. Detta stärker den inre motivationen och eleven vågar utforma nya mål. Utan 
vägledarens information och kännedom om utbildningar och vad som krävs av eleven för 
att ta sig vidare, hade kanske fler av eleverna gått hela sin gymnasietid på IV-programmet. 
Om man inte får information om att målet är nåbart kan det vara svårt för eleverna att se 
framåt. 

Detta besvarar även studiens hypotes: Vi tror att studie- och yrkesvägledaren på det 
individuella programmet har stor betydelse för elevernas studiemotivation. Hypotesen kan 
härmed verifieras. 

Vilka faktorer eller åtgärder i skolan kan ha verkat motivationshöjande för 
eleverna? 

I intervjuer och enkäter menar eleverna att motivationshöjande faktorer har varit att 
personalen är bra, de ser eleven som en enskild person och att eleverna får arbeta i sin egen 
studietakt. Dessutom menar eleverna som deltagit i undersökningen att på IV-programmet 
är de inte ensamma med att ha problem utan att alla som går där har eller har haft någon 
form av problem annars skulle de inte gå på IV-programmet. Enligt de elever som deltagit i 
vår studie är också rädslan för att behöva gå ännu ett år på IV-programmet en stor 
motivationshöjande faktor. 

Vägledaren som intervjuats säger att de motivationshöjande faktorerna för eleverna på IV-
programmet är att personalen bryr sig om och jobbar för att eleverna ska gå vidare till ett 
nationellt program efter ett år på IV-programmet. Att personalen tar fram det positiva hos 
eleven och får eleverna att känna att de kan lyckas. Andra faktorer som verkar 
motivationshöjande hos eleverna menar vägledaren är små studiegrupper, individuell 
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planering och ett eget inflytande över sina studier. 

Coachen vi talat med menar också att de små studiegrupperna är en faktor som är 
motivationshöjande för eleverna. Dessutom påverkar också andra faktorer elevernas 
motivation till det bättre. De faktorerna menar coachen är att personalen möter eleverna på 
den nivå där de befinner sig, att eleverna blir sedda och att de inte blir serverade färdiga 
lösningar utan måste börja tänka efter vad de verkligen vill göra med sin framtid. 

Vi som forskare drar slutsatsen att faktorer som har stor betydelse för elevernas motivation 
är: 

• Små grupper där eleverna känner sig trygga.  

• En studiemiljö där läraren alltid finns tillhands. 

• Klasskamrater som är i samma situation.  

• Lärare och vägledare som bryr sig om eleverna och har positiva förväntningar på 
dem.  

• Att få uppmuntran och stöd.  

• Att bli bemött på den nivå där man befinner sig och själva få komma till insikt utan 
stress utifrån.  

• Elevernas eget inflytande över sina studier. De väljer själva vilka ämnen de vill läsa 
och hur många dagar de vill vara ute på praktik. 

Möjligheten att ha praktik gör att elevernas självförtroende ökar när de får vara på en plats 
de själva valt och där de får göra något de tycker är roligt. Får de vara på en arbetsplats 
som intresserar dem och upptäcka att de klarar mer än de tror ökar intresset att lära mer. 
Detta bekräftas av vägledaren som säger att många elever har en låg självkänsla när de 
börjar på IV-programmet men under året förstärks denna genom praktik och personalens 
tro på eleven. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

När vi för ungefär ett år sedan började prata om C-uppsatsen var ämnet självklart. Vi ville 
skriva om IV-programmet men vi visste inte riktigt vad vi skulle fokusera på. När vi kom i 
kontakt med vägledaren på programmet och en artikel i lokalpressen som beskrev IV-
programmet på den aktuella skolan som framgångsrik fann vi vårt ämne. Statistik talar för 
att många IV-program inte klarar att uppnå det övergripande målet, att förbereda eleverna 
för ett nationellt program. Vi ville, genom att undersöka en skola som lyckats väl, försöka 
ta reda på vilka faktorer som gjort dessa elever studiemotiverade. Genom det resultat vi fått 
fram hoppas vi kunna inspirera andra skolor som arbetar med IV-programmet. 

Vi tycker att resultatet av vår studie ger en bra bild av hur elever som går på IV-
programmet ser på sin situation och hur de upplever att vara elev på IV-programmet. Vi 
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känner att vi besvarat våra forskningsfrågor och det syfte som undersökningen har. 

Hultqvist (2001) skriver i sin avhandling att hon tycker det är en brist att IV-programmet 
inte ser lika ut i alla kommuner. Hon tycker att skolan ska vara till för alla och vara lika 
utformad. Vi tycker att det är just därför som IV-programmet är bra, att de inte ser lika ut 
på alla skolor. Som det är nu kan programmet anpassa undervisningen, upplägget och 
innehållet efter elevernas förutsättningar, och det är en grund för att uppnå målet- en skola 
för alla. 

Vi tycker att det tydligt har framkommit under vårt arbete att den undersökta skolan arbetar 
aktivt med både de processrelaterade och systemrelaterade kriterierna som är viktiga för en 
framgångsrik skola och som Myndigheten för skolutveckling tar upp i sin rapport, Kvalitet 
inom IV-hela skolans ansvar (2006). Kraven som ställs på eleverna är anpassade efter deras 
förmåga och eleverna kan därför arbeta i sin egen takt i små grupper. Fokus ligger på vad 
eleverna kan och i samtalen fokuserar personalen på det som fungerar.  

En styrka med vårt arbete är den goda och långvariga relation som vi byggt upp med 
vägledaren på skolan som varit till stor hjälp i vårt arbete. På så sätt har det varit lätt för oss 
att komma i kontakt med både elever och övrig personal på skolan på ett naturligt sätt.  

De svagheter vi kan se är den korta tid och de knappa resurser vi haft till vårt förfogande. 
Om vi hade haft mer tid och pengar hade vi valt att intervjua fler ur personalen samt följt 
eleverna en längre tid under deras år på IV-programmet. 

Om vi jämför vår studie med de andra examensarbeten/uppsatser som tas upp under 
forskningsbakgrund, Individuella programmet och elevers syn på sin studievägledning av 
L. Strängbäck (2006) Studievägledning på Individuella programmet av C. Kroon och N. 
Lundkvist (2006) samt Att vilja vidare av T. Eriksson och L. Johansson (2006) tar vi upp 
flera faktorer som har betydelse för om elever ska lyckas med sina studier på IV-
programmet medan ovanstående författare riktar in sig på antingen vägledning eller 
motivation.  

Vi menar i vårt arbete att allt hänger samman och skriver därför om hur elevernas 
förväntningar och mål bemöts och uppmuntras, hur vägledaren och vägledningen uppfattas 
av eleverna och vilken betydelse olika faktorer har som till exempel studiemiljö för 
elevernas studiemotivation. Detta anser vi vara en styrka i vårt arbete.  

Vi tycker det är svårt att jämföra vårt arbete med Elisabeth Hultqvist (2001) Segregerande 
integrering. En studie av gymnasieskolan individuella program och Martin Hugos (2007) 
Liv och lärande i gymnasieskolan då de har haft mer tid och resurser till sitt förfogande. Vi 
kan ändå se likheter i vårt resultat om vi jämför vår studie med deras arbeten. 

Förväntningar och mål 

Vår studie har givit samma resultat som tidigare undersökningar av bland annat Martin 
Hugo och Elisabeth Hultqvist. Även i vår undersökning har det visat sig att personalens 
förväntningar och bemötande är mycket viktigt för elevernas studiemotivation. Om man 
känner sina elever väl vill man också att det ska gå bra för dem. 

Att 82 % av eleverna som gick på IV-programmet 2004 gick över till ett nationellt program 
tror vi inte är en tillfällighet. Vi tror att det beror på personalens engagemang och tålamod, 
men inte minst på eleven själv. Vi har upplevt det som att personalen på IV-programmet 
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ser eleven och tror på elevernas kapacitet att ta sig vidare. Detta i sin tur har gjort att 
elevens självförtroende har ökat under året. Genom ökat självförtroende ökar även elevens 
studiemotivation, tror vi. En viktig orsak till det tror vi är de resurser som satsats på IV-
programmet, i form av personal och stort utbud av ämnen. Vi tror att för att en elev ska bli 
motiverad att läsa krävs kompetent och engagerad personal, men även ett utbud av ämnen 
som intresserar eleverna. Därför har skolan satsat pengar på IV-programmet för att kunna 
anställa lärare som arbetar aktivt med eleverna och kunna erbjuda eleverna så många 
ämnen som möjligt. Vi tror att dessa faktorer har stor betydelse för att så många elever 
lyckas bli behöriga till ett nationellt program. 

Något vi tycker har betydelse för IV-programmets framgång på den studerade skolan är att 
hela personalstyrkan får kontinuerlig utbildning inom bland annat samtalsmetodik. De har 
även bildat ett team där alla tar lika stort ansvar för att eleverna kommer till skolan och ser 
till att de inte får för hög frånvaro. Eleverna blir av teamet sedda och bemötta som 
medmänniskor. Medmänniskor som förväntas göra något bra och kommer att lyckas med 
sina liv och studier. De flesta elever tycker att IV-programmet varit till hjälp för dem att ta 
sig i kragen och komma till insikt med att skolan är viktig. 

Det vi tycker saknas, och som coachen i projektet efterlyser, är en utförlig studieplan som 
följer eleverna under året på IV-programmet. Det framkommer att vägledaren i början av 
terminen upprättar en studieplan men att den inte är så omfattande. Vi tror att studieplaner 
som kontinuerligt följs av elev, lärare och vägledare tillsammans kan hjälpa eleven att 
snabbare uppnå förväntningar och mål. Då kan eleven tydligt se var hon befinner sig i sin 
väg mot målet och lättare sätta upp delmål som kan leda till ökad studiemotivation. Eleven 
har ett kontrakt, en överenskommelse med sig själv att leva upp till. Varje gång eleven 
känner bristande motivation kan kontraktet plockas fram för att påminna om var man 
faktiskt befinner sig och vad man kommit överens om. Om mål och delmål visas konkret 
på ett papper kanske det känns lättare att uppnå. 

Vägledning 

Vi tycker att vägledningen på den undersökta skolan fungerar bra och vägledaren arbetar 
efter en metod som hjälper ungdomarna framåt i sin förändringsprocess och gör att de 
flesta återfinner sin motivation för studier. Tyvärr är eleverna på IV-programmet 
omedvetna om vilket jobb vägledaren gör och okunniga om att vägledaren är vägledare. 
Hans arbete är dock uppskattat och vi är övertygade om att det skulle märkas om 
vägledarens kompetens försvann på den undersökta skolan. 

Det här speglar tyvärr samhällets kunskap och syn på vägledning och vägledarens arbete. 
Många tror att vägledaren bara ger information om arbete och studier när en vägledares 
uppgift handlar om så mycket mer. En vägledares uppgift är bland annat att ge hjälp till 
självhjälp att finna mening i den situation en elev befinner sig i. Genom motiverande 
samtal startar en förändringsprocess hos eleven. En process som i sin tur leder till ökad 
motivation och att eleven får tillräckliga betyg att söka till ett nationellt program.  

Vi hoppas att vår undersökning visar att vägledaren och vägledning behövs i skolan och att 
en utbildad vägledare kan göra stora insatser för elever som förlorat sin motivation. 

Om samhället satsade på utbildade vägledare och att vägledarna i grundskolan fick mer tid 
ute i klasserna, är vi övertygade om att färre elever skulle behöva ta omvägen om IV-
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programmet för att få en gymnasieutbildning. 

Motivation 

De elever som säger sig ha en minskad motivation efter ett år på IV-programmet skulle 
möjligen ha mått bra av att ha en studieplan. Då kanske deras upplevelse av minskad 
motivation aldrig uppstått om de på papper verkligen hade sett vad de klarat av under året. 
Då hade de kanske haft en mer konkret känsla av att de varit på väg mot sina mål och inte 
börjat misströsta över att målet är långt borta när det i verkligheten varit ganska nära. Vi 
tror ändå att den främsta orsaken till deras minskade motivation är att de slappnar av när de 
nu fått sina intagningsbesked till gymnasiet och vet att de kommer in på ett nationellt 
program. 

Idén om ett elevråd på IV-programmet där eleverna får vara delaktiga och ta beslut som rör 
deras studier är positiv. Genom att öka det egna inflytandet över sin situation kan elevernas 
studiemotivation öka. Nu får eleverna bestämma vilka kurser de vill läsa men inte vilka 
kurser som IV-programmet ska erbjuda. Om eleven får vara med och påverka hur deras 
schema ska se ut kanske stora luckor i schemat skulle kunna undvikas. Eleverna får en mer 
sammanhängande skoldag och blir mer motiverade att vara med på alla lektioner. Nu kan 
det vara långa håltimmar under dagarna, vilket gör att motivationen minskar och eleverna 
går hem istället för att stanna kvar på de lektioner som kommer efter långa håltimmar.  

Vi tycker att det projekt som finns på den skola vi undersökt är ett mycket bra initiativ till 
att hjälpa de elever som har det svårt i skolan.  

Metoddiskussion 

Problemområdet undersöktes genom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Tanken 
från början var att endast genomföra intervjuer med elever som gick IV-programmet 2004. 
Då intresset för medverkan var dåligt valde vi att intervjua och lämna ut enkäter till 
eleverna i årskurs ett på IV-programmet. Genom detta fick vi ett större underlag och vi 
kunde även göra jämförelser.  

Utifrån svaren i enkäten samt genom att fördjupa frågorna i intervjuerna har vi fått inblick i 
elevernas och personalens tankar. Vi har även fått en ökad förståelse av deras erfarenheter 
från IV-programmet.  

Det framkom i de två intervjuerna med elever som gick ut IV-programmet 2004 att deras 
motivation hade ökat medan motivationen för de elever som nu går IV-programmet har 
minskat. I enkäterna visade det sig att motivationen minskat för flera av elever i årskurs ett. 
Om vi, genom enkäter, fått synpunkter från eleverna som gick IV-programmet 2004 hade 
vi kunnat göra en jämförelse mellan hur elevernas studiemotivation såg ut 2004 och nu. 
Som det är nu kan jämförelser av motivationen endast göras mellan de intervjuade 
eleverna.  

Enkäter och intervjuer har varit lätta att genomföra och hjälpt oss uppfylla forskningens 
syfte samt givit svar på våra forskningsfrågor och hypotes. 

Om vi hade haft längre tid på oss att göra undersökningen hade observation varit intressant 
att genomföra för att kunna följa eleverna under hela sitt år på IV-programmet. 

I efterhand kom vi på att det kanske hade varit bra om det funnits frågor om elevens ålder 
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och kön. Då hade vi kunnat hitta fler mönster gällande kön och ålder kontra förväntningar, 
mål och motivation. Kanske hade vi kunnat se skillnad beroende på kön och ålder. 

Det hade även varit intressant att göra en intervju med en lärare på IV-programmet för att 
ta del av dennes synpunkter. På grund av tidsbrist valde vi att utesluta detta. 

Diskussion om Framtiden 

Vi tycker det är synd att gymnasiechefen inte vill gå ut med kommunens och skolans namn 
så att andra skolor och kommuner kan ta del av ett vinnande koncept på ett bättre sätt än i 
vår undersökning. Vi respekterar deras önskemål och hoppas ändå att vår studie kan 
komma att inspirera och ligga till grund för många skolor. 

Under vårt arbete har det dykt upp nya frågor som vi skulle vilja forska om. Vi skulle bland 
annat vilja forska kring varför eleverna i årskurs ett på IV-programmet upplever att deras 
motivation har minskat. Vi skulle även vilja veta mer om vilken betydelse vägledningen 
har haft för eleverna i årskurs ett då detta inte framkommer i enkäterna. 

Det hade varit intressant och roligt att få följa dessa elever under deras första år på IV-
programmet. Att göra en enkät och intervjuer med samma elever vid starten, efter en termin 
och i slutet av deras år på IV-programmet för att få se hur elevens beteende och 
studiemotivation förändras under ett år. När händer det? Hur ser lärarnas bemötande ut? 
och så vidare. Detta skulle vi vilja uppleva genom observation och verkligen få lära känna 
elever och personal. 

Det hade också varit intressant att vara delaktig i det projekt som drivs på skolan från 
början och mer i detalj se hur de arbetar och hur de elever som deltar växer under den tid de 
är delaktiga i projektet. Det visade sig att motivationen hade minskat hos eleverna i årskurs 
ett trots att två coacher anställts för att motivera och stödja eleverna. Det framkommer dock 
att coacherna arbetat mest effektiv med eleverna i årskurs två och tre. Det skulle vara 
intressant att göra en undersökning i dessa årskurser för att få en bild av hur elevernas 
motivation förändrats under åren på IV-programmet. 

Vi skulle också vilja ta reda på om de pengar som kommunen satsat på projektet och 
personaltätheten har betydelse för att så många elever går ut IV-programmet med godkända 
betyg i svenska, matematik och engelska efter ett år.  

Vi anser att fler kommuner skulle ta efter denna skolas modell och satsa mer pengar på IV-
programmet. Det bästa tycker vi skulle vara att satsa resurser redan i grundskolan. Varför 
inte ha samma koncept som IV-programmet? Arbeta med små grupper där möjligheten att 
anpassa undervisningen efter varje elev finns. Då tror vi att fler elever skulle klara att 
avsluta grundskolan med fullständiga betyg. Genom en undervisning som är anpassad till 
eleven, kommer denne troligtvis att klara skolans mål, vilket i sin tur ger eleven högre 
självförtroende. Med stärkt självförtroende växer också motivationen att studera vidare, 
tror vi. Att arbeta med små grupper kräver fler lärare och är säkert en kostsam investering. 
Förr fanns så kallade ”obsklasser” i grundskolan. Obsklasserna fanns för de elever som 
hade det svårt i skolan och behövde extra hjälp. Det kanske är dags att återinföra dem? Vi 
tror detta skulle löna sig då kostnaderna för dessa personer skulle bli betydligt högre om de 
skulle behöva leva ett liv i marginalisering utan chans till arbete och en egen försörjning. 
Detta tycker vi vore något för regeringen att fundera kring. 
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Det visade sig i intervjuerna att de flesta av eleverna inte hade några förväntningar eller 
mål när de gick på grundskolan. De insåg inte vikten av att gå i skolan. Därför la de inte ner 
någon energi på sina studier Vi tror att om eleverna tidigt i grundskolan fick intensiv 
vägledning och en undervisning som liknade den på IV-programmet skulle eleverna få en 
ökad studiemotivation, ökat självförtroende och ökad insikt om att utbildning är viktigt. 
Färre elever i klasserna på grundskolan, fler lärare och specialpedagoger skulle nog göra att 
fler elever gick ut med godkända betyg. Om pengarna satsades i grundskolan istället skulle 
färre elever behöva gå på IV-programmet, tror vi. Därför är vi positiva till att den nya 
regeringen vill satsa pengar på grundskolan. Trots det anser vi, i motsats till Reinfeldts 
regering, att IV-programmet ändå behövs för att fånga upp de elever som trots extra 
resurser inte klarar att uppnå godkända betyg i grundskolan. 

Vi skulle vilja göra en ny studie om det blir en ny gymnasiereform 2010. Vi skulle vilja se 
vad som händer med IV-programmet och eleverna på den skola vi undersökt. Hur kommer 
det att gå för dem som går över till ett lärlingsprogram? Vad händer med personalen? 

Dessa tankar skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning. Vem vet om vi kanske tar 
oss an en D-uppsats angående våra framtidstankar. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 
Intervjufrågor till elever på IV   Bilaga 1 

 
• Kan du berätta om tiden innan gymnasieskolan? Vad hade du för mål? Tankar? 

• Varför valde du Individuella programmet? 

• Vilka förväntningar hade du på IV-programmet, och vad var ditt mål med att 
genomgå det? tex bli behörig, ha praktik, jobba? 

• Har dina förväntningar blivit uppfyllda och har ditt mål uppnåtts?  

I så fall hur/på vilket sätt? 

Om inte vad tror du det beror på? 

• Tycker du att IV hjälpt dig att komma dit där du är idag? På vilket sätt? 

• Har du träffat vägledaren under IV-året? När? Hur ofta? Hur länge? 

• Vad har vägledaren hjälpt dig med? 

• Vilken betydelse har vägledningen haft för dig? 

• Känner du dig nöjd med den vägledning du fått? Varför? Varför inte? 

• Hur studiemotiverad var du när du slutade grundskolan. Ange på en skala. 

• Hur studiemotiverad var du när du slutade på IV? Ange på skala. 

• Om motivationen har ökat eller minskat sen du började IV kan du säga något 
speciellt som avgjort/bidragit till detta?



 

 

Intervjufrågor till Studievägledaren på IV  Bilaga 2 

 
• Hur ofta träffar du eleverna och hur mycket tid ägnar du åt varje elev? 

• Arbetar du utifrån något speciellt arbetssätt, tex lösningsfokuserat, 
gruppvägledning? 

• Hur tror du att eleverna uppfattar vägledningen på IV? 

• Vilken betydelse tror du att studievägledningen har för dessa elever? 

• Hur arbetar du/ni på IV för att eleverna ska uppnå sina förväntningar och mål? 

• Hur arbetar du/ni på IV med elevens motivation? 

• Vilka motivationshöjande faktorer tror du finns hos (eller ges) i er skola?  

• Vilka skillnader upplever du beträffande elevernas motivation när de börjar 
respektive slutar på IV? 

• Vilka faktorer tror du har påverkat att så många elever går vidare från IV till ett 
nationellt program? 



 

 

Intervjufrågor till Coachen på projektet   Bilaga 3 

 

• Hur ofta träffar du/ni eleverna? 

• Arbetar ni utifrån någon speciell metod eller något speciellt arbetssätt? 

• Hur arbetar ni för att eleverna på IV ska uppnå sina förväntningar och mål? 

• Hur arbetar ni med elevernas motivation? 

• Vilka motivationshöjande faktorer tror du finns hos (eller ges) i er skola? 

• Vilka skillnader upplever du beträffande elevernas motivation när de börjar 
respektive slutar på IV? 



 

 

Missivbrev      Bilaga 4 

 
Brev till elever i årskurs 1 på IV-programmet 
 
    
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som heter Maria Boberg-Andersson och Camilla Åberg som läser till 
studie- och yrkesvägledare på Lärarhögskolan i Stockholm.  
 
Vi är inne på vår sista termin och ska tillsammans skriva en C-uppsats om elever på det 
Individuella programmet. Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vilken betydelse 
studie- och yrkesvägledningen har haft för dig som elev under ditt år på IV samt ta reda på 
vilka orsaker som kan ha bidragit till eventuell ökad studiemotivation. Som ett led i att 
försöka ta reda på detta har vi sammanställt en enkät med frågor som rör dina studier på det 
Individuella programmet. 
 
Vår förhoppning med detta brev är att du som elev på IV-programmet årskurs 1 vill ställa 
upp och besvara enkäten. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan om så önskas. 
Du kommer att vara anonym och uppgifterna kommer att förvaras så att ingen obehörig kan 
komma åt materialet. De uppgifter som insamlas kommer inte att användas för något annat 
syfte än för uppsatsen. 
 
Din medverkan skulle betyda väldigt mycket för vårt fortsatta forskningsarbete så därför 
skulle vi uppskatta om du ville vara med och besvarar enkäten. 
 
Tid: Onsdagen den 11 april kl: 10.00, 11.00 eller 13.20 
Plats: IV:s lokaler på X skolan 
 
Vi kommer att finnas på plats för att dela ut enkäten och svara på eventuella frågor. 
 
 
Hälsningar  
 
 
Maria Boberg-Andersson och Camilla Åberg  
 



 

 

Enkät      Bilaga 5 

Förväntningar och mål 

 

1. Vilka förväntningar hade du när du började på IV ? 

Att läsa upp betygen    

Praktisera     

Annat____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. I vilken grad har dina förväntningar blivit uppfyllda? 

Inte alls     

I liten grad     

I ganska hög grad    

I hög grad     

I mycket hög grad    

 

3. Vilket/vilka mål hade du när du började på IV? 

Att bli behörig till ett nationellt program   

Få ett jobb     

Annat____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. I vilken grad har ditt/dina mål nåtts? 

Inte alls     

I liten grad     

I ganska hög grad    

I hög grad     

I mycket hög grad    

 



 

 

Vägledning 

5. Har du träffat studie- och yrkesvägledaren under ditt år på IV? JA      NEJ       

 

6. Om ja, hur stor betydelse har vägledningen haft för dig? 

Ingen betydelse    

Liten betydelse    

Ganska stor betydelse    

Stor betydelse    

Mycket stor betydelse    

 

 

Motivation 

7. Hur studiemotiverad var du när du började på IV? 

Ange på skalan där 1 står för inte alls motiverad och 10 för mycket motiverad 

 

Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

 

8. Hur studiemotiverad är du nu? 

Ange på skalan där 1 står för inte alls motiverad och 10 för mycket motiverad 

 

Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 
motiverad 

 

9. Om din studiemotivation har ökat eller minskat, vilka faktorer i skolan tror du kan 
ha bidragit till detta? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!



 

 

Skattningsskala     Bilaga 6 
 

 

Hur studiemotiverad var du när du började på IV? 

Ange på skalan där 1 står för inte alls motiverad och 10 för mycket motiverad 

 

 

Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 

motiverad 

 

 

 

Hur studiemotiverad var du när du slutade på IV? 

Ange på skalan där 1 står för inte alls motiverad och 10 för mycket motiverad 

 

 

Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 

motiverad 

 

 

 

Hur studiemotiverad är du nu? 

Ange på skalan där 1 står för inte alls motiverad och 10 för mycket motiverad 

 

 

Inte alls motiverad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 mycket 

motiverad
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