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Jag kommer att klara det här!

Sex unga människors upplevelser av en mellanlandning på IV

Jennie Ivarsson och Anna Jansson

Sammanfattning

Utbildning blir allt viktigare. För dem som saknar en gymnasial utbildning har det blivit svårare 
att få ett jobb. Läsåret 2009/2010 var 88,2 procent behöriga till gymnasieskolans nationella 
program. För den som är obehörig är Individuella programmet ett alternativ, där elever under ett 
år kan skaffa sig behörighet. Det har visat sig att elever som går ett år på det Individuella 
programmet (IV) och sedan studerar på ett nationellt program i högre grad än andra, gör 
studieavbrott. Vi har träffat elever som går emot statistiken och faktiskt fortsätter sina studier. 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som motiverat elever som studerat på det 
Individuella programmet att ta sig vidare in på ett nationellt program på gymnasiet. En 
kvalitativ undersökning gjordes, där sex elever på två orter intervjuades. Av våra respondenter 
var fem av sex obehöriga till gymnasiestudier. Samtligas mål var att komma in på en viss 
utbildning, vilket de också hade lyckats med. Hälften av respondenterna upplevde att de under 
sin tid på IV motiverats av skolfaktorer, så som lärare. En av eleverna upplevde att IV inte var 
en plats för henne. Samtliga har motiverats av andra faktorer, främst av sina egna uppsatta mål, 
att de klarade av studierna på IV samt påverkan av vänner och familj.

Nyckelord
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I’m going to make it!

Six young peoples experiences from the Individual programme

Jennie Ivarsson och Anna Jansson

Abstract

Education gets more and more important. For those who don’t have an education at upper 
secondary school it has become harder to get a job. During the school year 2009/2010 88,2 
percent of the students were qualified to the national programs at the upper secondary school. 
For those who don’t are qualified, the Individual programme is an alternative, where the student 
during a year can study to get the qualification. By those who study a year at the Individual 
programme (IV) and then continue at a national programme, more students drop out from 
school. We have met students who as an opposite to the statistics actually continue their studies 
all the way. The purpose with this paper was to view what it is that motivates students from an 
Individual programme and then continue at a national programme. A qualitative research was 
made where we met six students in two cities for an interview. Five of the six students were not 
qualified to studies at a national programme. Everybody had a goal, to get qualified and start 
study at a certain national programme, which they also succeeded. Three of the students 
experienced that they during their time at the Individual programme was motivated by the 
school from the teachers. One experienced that the Individual programme wasn’t a place for 
her. All of the students were motivated by other factors, mostly by their own goals, that they did 
well with their studies and influences by their friends and family.
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1. Inledning

Vi lever i ett samhälle där utbildning blir allt viktigare. För de människor som inte har en 
gymnasial utbildning har försörjningsmöjligheterna blivit allt svårare. Denna grupp människor, 
de som enbart har grundskoleutbildning, försörjer sig i större utsträckning via försörjningsstöd 
än den grupp som har gymnasieutbildning (Olofsson & Östh, 2007). 

Från och med höstterminen 2011 höjs kraven för att komma in på gymnasieskolans nationella 
program. Behörighetskraven ökar från att eleven ska ha godkända betyg i ämnena engelska, 
matematik och svenska till att eleven förutom i dessa ämnen ska, beroende på om denne söker 
till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program, ha godkända betyg i ytterligare 
fem eller nio ämnen (SFS 2010:800, 16 kap. 30 §, 31 §). Senast när behörighetskraven för att 
komma in på gymnasiet ändrades var 1998, det var då eleven var tvungen att ha godkända betyg 
i engelska, matematik och svenska. Denna förändring ledde till att andelen obehöriga elever 
ökade (Skolverket, 2008). 

Av de elever som gick ut årskurs nio läsåret 2009/2010 var 88,2 procent behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. Läsåret 2005/2006 var denna siffra 89,5 procent, vid varje 
läsårs slut sedan dess har andelen behöriga elever sjunkit (Skolverket, 2010). För den elev som 
tidigare gick ut grundskolan som obehörig till studier på ett nationellt program fanns ett 
alternativ – det Individuella programmet (IV). Målet med IV var tydligt, det skulle ge eleven de 
kunskaper denne saknade och efter ett år på detta program, med särskilt stöd, skulle eleven börja 
på ett nationellt program. IV hade till uppgift att vägleda och motivera de elever som var osäkra 
eller omotiverade. Trots programmets tydliga syfte började, under 1990-talets senare del, cirka 
30 procent av eleverna som gått där under ett års tid vid ett av gymnasieskolans nationella 
program. Av dessa elever gick cirka 50 procent ut gymnasiet med grundläggande behörighet 
(alltså med behörighet till vidare studier). Medan andelen elever som gick vidare från IV till ett 
nationellt program minskade ökade andelen elever som fortsatte på IV ett andra år eller som helt 
enkelt försvann ur systemet (Myndigheten för Skolutveckling, 2006). Enligt Bäckman (2010) 
bryter ungefär 70 procent av eleverna som börjar på IV sina gymnasiestudier inom fyra år. De 
elever som börjar sina gymnasiestudier med ett år på IV har högre andel avhopp än de elever 
som går direkt till ett nationellt program.  

Enligt Bäckman (2010) står 25-30 procent av de människor som aldrig har börjat på gymnasiet 
eller som har hoppat av från IV utanför arbetsmarknaden efter åtta år. Selin och Tydén (2003) 
påvisar att arbetsmarknaden för människor som avbrutit sina gymnasiestudier eller inte påbörjat 
dessa har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än de människor som har fullföljt sina 
gymnasiestudier. Den förstnämnda gruppen har 20 procent lägre sysselsättningsgrad och är 
inskrivna på arbetsförmedlingen 60 procent längre tid än den senare nämnda gruppen. Att inte 
ha något arbete är något som är kostsamt både för den enskilda människan och för samhället. 
För den enskilda människan är det inte enbart en fråga om ekonomisk förlust vid bristen på 
arbete. Enligt Bäckman (2010) kan arbetet tänkas vara en av de viktigaste ingångarna till 
delaktighet i samhället för människan som befinner sig i arbetsför ålder. Han menar vidare att 
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forskningen visar att människans känsla för sammanhang minskar, och att ohälsan ökar, ju 
längre hon är utan arbete. 

1.1 Val av problemområde

Då det visat sig att ett arbete är mycket viktigt för den enskilda människan och även för 
samhällets utveckling och välfärd (se bland annat Bäckman 2010) anser vi att det är av stor vikt 
att i största möjliga mån se till så att ett arbete blir en verklighet för de flesta människor. Då det 
även har visat sig viktigt att ha en fullständig gymnasieutbildning för att få ett arbete (Selin & 
Tydén, 2003) ser vi det som ett första viktigt steg. Då eleverna som börjar på IV, i större 
utsträckning än andra elever, väljer att avbryta sina gymnasiestudier (Bäckman, 2010; 
Myndigheten för Skolutveckling, 2006) finner vi det extra viktigt att försöka finna något som 
kan få dem att fullfölja sina studier, för att sedan ha större chans att få ett arbete. 

Vi vill med detta arbete uppmärksamma de elever som faktiskt fortsätter till ett nationellt 
program, och vad det verkar, om inget oförutsatt händer, kommer att gå ut och få ett slutbetyg. 
Vad är det som har gjort att dessa människor, som är en del av en minoritet, har gått snart tre år 
på ett nationellt program trots att de började sin karriär på gymnasiet med att gå ett eller två år 
på IV? Vår förhoppning är att deras berättelser ska kunna inspirera och bidra till en utveckling 
av arbetet med denna målgrupp. Vårt tidigare forskningsarbete handlade om elever som, trots 
rätten till stödinsatser, inte hade nått målen för grundskolan när de gått ut årskurs nio (Ivarsson 
& Jansson, 2010). Vi ser detta som en förlängning av det tidigare forskningsarbetet. I detta 
arbete har vi dock valt att fokusera på vad som gick rätt, istället för att fokusera på vad som gick 
fel.

Vi intresserar oss mycket för motivation (se vår definition av motivation under Begrepp) och för 
vad det är som motiverar till vissa val och handlingar. Vi tycker att det är särskilt intressant med 
dessa människor som har lyckats med något som majoriteten inte gör – vad är det egentligen 
som har fått dem att göra det? Vad är det som har fått dessa människor att fortsätta sina studier 
när andra avbryter dem? Detta ser självklart olika ut hos olika människor, men vi anser att ju 
fler berättelser människor som arbetar inom skolan får desto bättre är det, även om berättelserna 
är högst individuella, det är ändå individuella människor man ska arbeta med, och detta tror vi 
inte att det går att påminna om för många gånger. Vi anser dessutom att det är viktigt att försöka 
gå in i elevernas livsvärldar då åtgärder bör utgå från eleverna och deras perspektiv och inte från 
personalen i skolan. Vi, utifrån vår profession, tycker att detta arbete är inspirerande då vi har 
sett, på våra arbetsplatser och under våra praktikperioder på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet att mycket i en studie- och yrkesvägledares arbete handlar om att 
motivera elever. Vi tror att vi kan bli starkare i vår yrkesroll om vi får en ökad insyn i hur elever 
tänker när det handlar om att fortsätta sina gymnasiestudier eller att avbryta dem. 

9



Vår förhoppning är att detta arbete ska fungera som en inspiration och hjälp till att få elever att 
gå från IV, via ett nationellt program, till ett arbete eller vidare studier. Detta för att vi vill att 
alla människor ska få känna sig delaktiga i samhället och få en känsla av ett sammanhang.

1.2 Förförståelse

Marshall och Rossman (2006) menar att alla forskare är olika och har olika erfarenheter och 
därmed olika tankegångar, samt förförståelse, med sig som gör att alla forskningsarbeten blir så 
spännande.

Med oss in i detta arbete har vi med oss erfarenheter som vi har fått under vår tid på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, både från teoretiska och praktiska moment. Vi har även med oss viss 
förståelse som vi har fått från våra arbeten och andra aktiviteter som har med ungdomar och 
andra människor att göra. Den erfarenhet vi först och främst har med oss är att det inte finns 
någon människa som är den andra lik. Alla människor är olika och har olika upplevelser med 
sig, upplevelserna bildar erfarenheter och påverkar människan där hon befinner sig idag.

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka vad det är som har motiverat de intervjuade eleverna, 
som har gått på det Individuella programmet, att gå vidare till studier på ett nationellt program.

1.4 Forskningsfrågor

Upplever eleven att skolan, under tiden på det Individuella programmet, har hjälpt till att 
motivera för vidare studier? I sådana fall hur?

Upplever eleven att det finns andra faktorer som har stärkt motivationen till vidare studier? I 
sådana fall vilka?
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1.5 Avgränsningar

Som forskningsfrågorna antyder har vi valt att avgränsa denna undersökning till elevernas 
upplevelser. Det skulle även vara intressant att studera andra perspektiv på detta men vi anser 
att det blir för stort för oss att göra i detta arbete. 

Från början var vår tanke att helt avgränsa arbetet till tiden mellan gymnasievalet i årskurs nio 
och starten på det nationella programmet. Vi har fortfarande fokus på den tiden, men har ändå 
valt att i resultat och analys ta med vissa delar av det eleverna berättat från tiden på det 
nationella programmet då vi ansåg att detta kompletterade det eleverna berättade på ett 
intressant sätt. Vi har en tanke om att det som motiverade eleverna vid det nationella 
programmet kanske även är applicerbart vid andra tillfällen, till exempel vid IV. Men vi har som 
sagt ändå arbetets fokus på den tid vi tänkt oss från början, det är fortfarande denna tid som 
syftet bygger på och det är från den tiden vi drar våra slutsatser. 

Vi väljer också som sagt att fokusera arbetet på elevernas subjektiva upplevelser. Det skulle 
även vara intressant att fokusera arbete ut mot pedagogerna för att se hur de resonerar kring 
området, men vi anser att detta blir för omfattande. Vi anser att elevernas upplevelser är mycket 
viktiga då det är eleverna som ska bli hjälpta och att det är viktigt att ha deras perspektiv på 
skolans undervisning.

1.6 Kunskapssyn

Synen på kunskap som ligger som bakgrund till detta arbete är hämtad ur fenomenologin och 
även Gadamers hermeneutik. Vi tror inte att människan kan sätta sig själv helt åt sidan när hon 
studerar ett fenomen, hon bär alltid med sig erfarenheter från tidigare upplevelser. Dessa 
erfarenheter applicerar hon sedan på nya upplevelser. Enligt Ödman (2007) anses det inom 
hermeneutiken att människan alltid ser fenomen utifrån aspekter. Men trots detta kommer hon 
inte ifrån sig själv, hon kommer aldrig i en position utanför sitt liv och sina föreställningar. 
Husserl (refererad i van Deurzen, 1997/2003) menar att människan faller in i detta mönster, där 
hon tillskriver ett fenomen en betydelse hon hämtat från en tidigare upplevelse, helt naturligt 
utan att hon är medveten om det. Han menar vidare att om människan istället ifrågasätter detta 
mönster, och lägger sina förutfattade meningar åt sidan, kan hon se det som verkligen finns där. 
När människan ifrågasätter sitt beteende på detta sätt kallas det för fenomenologisk reduktion. 
Enligt Merleau-Ponty måste människan avtäcka världen så som den erfars av henne, hon måste 
återvända till en värld före kunskapen för att nå fenomenen, det är denna värld kunskapen talar 
om (Merleau-Ponty:1960/2004). Gadamer (1990/1997) menar att även språket redan har en 
betydelse för människan och att hon måste försöka lyssna sig till det som verkligen sägs. Vi tror 
som sagt att det är svårt för människan att ställa sig utanför sig själv på detta sätt, men vi tror att 
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det är viktigt, för att kunna hämta in ny kunskap, att hon har tanken på att återvända till världen 
före kunskapen med sig i mötet med något nytt. 

1.7 Begrepp

Då olika begrepp kan ha varierad innebörd för olika människor, likväl i olika situationer, vill vi 
nedan förklara vilken innebörd några begrepp har för oss i detta arbete.

Motivation

Begreppet motivation har i detta arbete samma innebörd som det har i Nationalencyklopedin; 
”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot  
olika mål”.1 Vi ser alla faktorer som får människan att handla på ett visst sätt som 
motivationsfaktorer, dessa kan vara sociologiska faktorer som till exempel kön, klass och 
etnicitet eller en känsla av att hon är duktig inom ett visst område. Utöver 
Nationalencyklopedins förklaring utgår vi från motivation sett från den enskilde individens 
subjektiva uppfattning. Det som är motivation för en individ behöver inte vara det för en annan. 

Karriär och karriärval

Vi anser att begreppet karriär står för allt som på något sätt hör till och berör människans 
yrkesverksamma liv, detta innebär alltså att människans skolgång hör till hennes karriär. 
Begreppet karriärval ser vi således alla val som på något sätt påverkar människans karriär.

Karriärutveckling

Peterson, Sampson Jr., Lenz och Reardon (2002) ser på karriärutveckling som  av en serie 
karriärval, vilket sträcker sig över människans livstid. För oss är inte karriärutveckling något 
som måste ske hierarkiskt. 

1 motivation. http://www04.sub.su.se:2156/lang/motivation, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-
04-17.
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2 Bakgrund

Först presenteras de teorier vi tänker oss är applicerbara på detta arbete, teorierna berör på olika 
sätt människans karriärval och karriärutveckling. Därefter presenteras lite av den tidigare 
forskning som gjorts inom detta område.

Litteratur har sökts under arbetets gång och detta har främst skett på bibliotek och via Internet. 
Vid sökarbetet på Internet har vi främst sökt efter tidigare forskningsarbeten och på Skolverkets 
hemsida, vid dessa sökningar har sökord som ”Individuella programmet”, ”särskilt stöd”, 
”elevers motivation” och ”self-efficacy” använts. 

2.1 Teorier

Hur kommer det sig att människans karriär ser ut som den gör? Hur kommer det sig att hon gör 
de val hon gör, valen som i sin tur gör att karriären tar den form den gör?

2.1.1 Kunskap om passande alternativ

Parsons (refererad i Brown & Associates, 2002) ansåg att det var bättre, för människan själv och 
för företaget, om hon aktivt gjorde ett yrkesval, i stället för att hon jagade ett arbete. För att 
kunna göra ett väl underbyggt val menade Parsons att människan var tvungen att ha kunskap om 
sig själv och om alternativen, samt att hon resonerade kring sig själv i kombination med olika 
alternativ. Peterson m fl. (2002) utgår även från detta, de anser att människan, för att kunna göra 
väl underbyggda karriärval, behöver utveckla kunskap om sig själv, kunskap om olika yrken 
samt utveckla färdigheter i att göra själva karriärvalet. De menar vidare att människan för att 
vara mogen att kunna göra väl underbyggda karriärval måste, för det första, vara villig att lära 
sig om sig själv på riktigt så att hon får en bild av sin identitet. Hon måste till exempel lära sig 
om sina intressen, förmågor och värderingar. För det andra måste hon vara villig att lära sig om 
arbets- och yrkeslivet. För det tredje måste hon vara villig att lära sig hur hon löser ett 
karriärproblem. Hon måste då vara villig att se klart på problemet, känna en trygghet i att göra 
ett val samt vara beredd på att ta konsekvenserna av det, och hon måste ha ett engagemang att 
göra det som krävs för att fullfölja valet samt målet som finns med detta.
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2.1.2 Livssituation och val 

Bourdieu (1994/1995) menar att utbildningsnivån verkar gå i arv inom familjer, detta eftersom 
att inom familjer där det finns en stark utbildningstradition tenderar föräldrarna att investera mer 
i sina barns utbildning än de familjer som har en svag utbildningstradition.  Kirkpatrick Johnson 
och Mortimer (2002) menar att unga människor tenderar att välja samma, eller liknande, yrke 
som sina föräldrar. Karaktären på föräldrarnas arbete tros influera deras värderingar och deras 
personlighet, vilket i sin tur påverkar deras föräldraskap. Ett föräldraskap som influerar de unga 
människorna och deras utveckling av värderingar och intressen. Hodkinson och Sparkes (1997) 
menar man att människan gör rationella val, vilka baseras på hennes egen eller någon 
närståendes erfarenhet. Dessutom är hennes val pragmatiska snarare än systematiska, då de 
baseras på information hämtad från det som var bekant. Människan gör val som inte kan 
separeras från hennes familjebakgrund, kultur eller livshistoria. Valen kan enbart förstås utifrån 
människan som gör dem, de kan endast förstås utifrån hennes livshistoria, hennes betydelsefulla 
andra och kulturen hon levt i samt lever i nu.

2.1.3 Tilltro och förväntningar 

Peterson m fl. (2002) anser att människan måste bli sin egen bästa vän när det kommer till att 
göra val och fatta beslut. Med detta menar de att hon måste tro på att hon kan göra val som är 
bra för henne. Hon måste ha en tilltro till sin förmåga och inte tro att andra kan göra bättre val 
eller fatta bättre beslut åt henne, än vad hon kan göra själv. Det är viktigt att det även finns en 
medvetenhet hos henne att negativa tankar kan begränsa och försvåra möjligheten till att göra 
ett karriärval. 

Self-efficacy är ett begrepp som myntades av Albert Bandura. I den första versionen handlade 
teorin om människans förmåga att hantera olika situationer. Teorin utvecklades sedan till att 
handla om människans ’upplevda’ förmåga att hantera olika situationer. Begreppet är 
situationsbundet och människan kan ha olika grad av self-efficacy beroende av vilken 
situationen är (refererad i Egidius, 2005). Enligt Bandura (refererad i Carlson, Martin & 
Buskist, 2004) är den upplevda förmågan något som är viktigt för människans förmåga att 
hantera olika situationer. Han menar att människan varje dag fattar beslut där hon tar hänsyn till, 
till vilken grad hennes handlingar kommer att stärka henne. Handlingar baseras alltså på hennes 
utvärdering av den egna förmågan. Inom ett område där self-efficacy är högt kommer 
människan att fortsätta agera även om hon stöter på motgångar, kommer motgångarna i stället 
inom ett område där hennes self-efficacy är lågt är risken större att hon ger upp. Bandura 
(refererad i Egidius, 2005) menar vidare att self-efficacy är något som kan tränas upp. 

Lent, Brown och Hackett (2002) anser att människans self-efficacy är något som är viktigt för 
hennes karriärval och karriärutveckling. De menar att det är mer troligt att människan formar ett 
intresse inom ett område där hon ser sig själv som kunnig och duktig, alltså inom ett område där 
hennes self-efficacy är högt, än inom ett område där hon inte tror sig kunna något. De menar 
vidare att det därför inte är lika troligt att hon kommer att forma ett intresse inom ett område där 
hon inte har fått uppleva en personlig framgång. Även om self-efficacy är påverkade av flera 
olika faktorer så är det personliga framgångar som är den största av påverkansfaktorerna. För att 
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uppleva personliga framgångar och få högt self-efficacy måste människan även få tillfälle att 
utöva aktiviteten och därigenom bli bra på den.

Vidare anser de att människans förväntade utgång av en handling är viktig för utveckling av 
intresse och karriär. Om self-efficacy fokuserar på frågan ”Kan jag göra detta?” så fokuserar 
förväntningar av handlingens utgång på ”Vad kommer att hända om jag gör detta?”. Förväntar 
sig människan en positiv utgång av något är chansen större att hon intresserar sig för detta. Är 
det istället en neutral eller negativ utgång som förväntas är chansen mindre att ett intresse 
utvecklas.  Att ha mål är något de anser vara viktigt för människan då dessa hjälper henne att 
organisera sig så att hon kan hålla rätt riktning även under längre perioder, utan att mycket yttre 
stöd krävs. 

Cooley (1902/1964) menar att människans bild av henne själv grundar sig på hennes samspel 
med andra. Han menar att människan inte kan bilda sig en uppfattning om det egna jaget utan 
att befinna sig i en social kontext, människans jag är en del av denna kontext. Därför påverkas 
människans bild av jaget av hennes kontakt med andra människor. Då människan inte kan veta 
vad andra människor tänker om henne innerst inne grundar hon sin uppfattning om detta på hur 
hon uppfattar deras bemötande. Således påverkas människans bild av det egna jaget och även 
hennes handlingar av hur hon uppfattar att hon blir mött av andra människor. 

 2.2 Forskningsanknytning

Under denna rubrik redovisar vi de forskningsarbeten vi har som bakgrund till detta arbete och 
mot vilka vi kommer att analysera våra resultatdata. Forskningsarbetena vi har tagit del av är 
följande: ”Varför hoppade du av…? En studie om orsakerna till att ungdomar byter  
studieinriktning eller hoppar av gymnasiet”, ”Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan” 
och ”Skoleffekter på elevers motivation och utveckling”. 

2.2.1 Varför hoppade du av…? En studie om orsakerna till att ungdomar byter 
studieinriktning eller hoppar av gymnasiet.

Skolverket (2007) gjorde en studie av ungdomar som har avbrutit sina studier vid ett nationellt 
program. Studien har utförts genom djupintervjuer med 16 ungdomar, ungdomarna får i 
intervjuerna tänka och reflektera kring sina avbrott. Studien är en del av ett projekt som tillkom 
efter att regeringen tillsatt en utredare, som i mars 2008 skulle komma in med förslag på en ny 
gymnasiestruktur. Då studieavbrott och byte av studieväg var vanligt var utredaren i behov av 
att få mer kunskap om vilka de bakomliggande faktorerna var, och på grunda av detta startade 
projektet denna studie är en del av. Studien är den kvalitativa delen av projektet. 
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Gemensamt för ungdomarna i studien är att det inte förekommer någon stark 
utbildningstradition i hemmen, några av dem kommer från hem där någon av föräldrarna har en 
kortare utbildning men de flesta kommer från rena ”arbetarhem”. Författarna tror också att 
frånvaro av utbildningstradition kan vara en av de bidragande orsakerna till att föräldrarna gav 
sitt tysta medgivande till avhoppen. En tanke författarna får är att föräldrarna tänker att deras 
barn får det bättre i arbetslivet.

Det framkommer för flera av de intervjuade en osäkerhet inför valet av gymnasieprogram i 
årskurs nio. Någon av dessa nämnde att valet kom plötsligt, denne menar att det hade varit 
bättre att få information tidigare, så att det funnits längre tid att bearbeta valet. Dessutom dyker 
det egna intresset eller kompisarnas intresse upp som påverkansfaktorer i mångas val. 

Några av eleverna som har avbrutit sina studier har mer och mer halkat ur studierna utan att de 
riktigt kan förklara hur det gått till. En av eleverna tappade energi när resultaten bara blev 
medelmåttiga och hamnade därför efter. Eleven upplevde det som meningslöst att vara i skolan 
när resultaten inte blev bättre och halkade mer och mer ur sina studier. För många fungerar inte 
heller skolans arbetssätt med mycket långa stillasittande pass, där det förekommer mycket eget 
ansvar och lite observation från vuxna. Ytterligare ett problem tycks vara frånvaron av tidiga 
insatser, när insatserna kommer har ungdomarna redan fattat beslutet att avbryta sina studier.

Eleverna i denna studie hade olika uppfattning om tiden på IV. Några av eleverna hade positiva 
erfarenheter av programmet, då de upplevde det som att lärarna brydde sig om dem, tog hand 
om dem och var tålmodiga. De upplevde det även som bra att få möjlighet att vara delaktiga i 
lektionsuppläggen. De elever som inte upplevde IV som positivt hade uppfattningen att det 
förväntades av dem att veta vad de behövde för att uppnå godkända betyg i olika kurser. Att inte 
trivas rent allmänt eller att inte komma överens med lärare var andra faktorer som påverkade till 
en negativ syn på tiden på programmet.

Även om många i studien känner sig vilsna inför gymnasievalet har de flesta ändå en bild av 
drömjobbet och av vad de vill göra i framtiden. Det som gett mest inspiration var kontakten med 
arbetslivet, nästan alla har positiva erfarenheter från arbetslivet oavsett inom vilken bransch 
eller på vilken arbetsplats de varit. Andra inspirationskällor var familj, släkt och vänner. Tre av 
de elever som bytt program har bytt till ett program inom ett område där någon i familjen 
arbetar. 

2.2.2 Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan

Skolverket (2008) har gett ut en kunskapssammanställning över studieavbrott och stödinsatser. 
Sammanställningen bygger dels på Skolverkets (2007) kvalitativa studie med de 16 elever som 
avbröt eller bytte inriktning på sina studier (se ovan), men den bygger även på annan data.

I sammanställningen kan man se att elever som avbryter sina studier inte upplever att de fått ett 
stöd som motsvarar det behov de anser sig ha, de upplever att stödet inte har varit individuellt 
anpassat efter dem. Det tas upp att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i utformandet av 
stödet. Som en motpol tas även marginalisering upp som en anledning till studieavbrott, alltså 
att de elever som fått stödundervisning i grundskolan kommer till gymnasieskolan och redan 
känner sig marginaliserade och stämplade som avvikare. Vidare menar de att även inriktningen 
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på gymnasiestudierna kan medverka till en känsla av marginalisering. Här nämns yrkesprogram 
och, framförallt, IV som program som kan marginalisera eleverna då det senare till och med 
ibland ifrågasätts om det verkligen tillhör gymnasieskolan. Dessutom har programmet ofta 
lokaler på ett annat ställe än övriga gymnasieprogram. Det finns även elever som ser sig som 
avvikare inom andra gymnasieprogram än IV, det är eleverna som, inom programmet, tillhör det 
underrepresenterade könet, och dessa elever kan också tendera att avbryta sina studier.

Val av rätt gymnasieprogram framkommer vara av vikt för fullföljt gymnasieprogram. Hos de 
elever som fullföljt sina gymnasiestudier framkommer det oftare att de gick på ett program de 
verkligen var intresserade av än hos dem som avbrutit sina studier. Elever som kommit in på sitt 
förstahandsval till gymnasiet fullföljer i större utsträckning sin utbildning än andra elever. 

2.2.3 Skoleffekter på elevers motivation och utveckling

Joanna Giota (2002) har i denna artikel gjort en litteraturöversikt av den internationella 
motivationsforskningen. Artikeln har två syften, det första är att lyfta fram några, av många, 
hinder som internationell forskning har visat ligger ivägen för elevernas motivation att lära sig 
saker i skolan. Det andra syftet med artikeln är att lyfta fram några av de motivationsfaktorer, 
som inom internationell forskning, visat sig lyfta fram elevers egen vilja att lära sig i skolan.

Giota har i denna studie med sig grundsynen att elever, precis som vuxna människor, är subjekt 
med olika erfarenheter, som kan reflektera över sig själva, sina mål och sitt agerande, de kan 
även ta ett eget ansvar. Studien visar också hur viktigt det är att eleven får fungera på sitt eget 
sätt, ha sin egen motivation till inlärning och få utvecklas i sin egen takt. Det är också viktigt att 
eleven får ha inflytande och lite kontroll över sitt lärande genom att vissa egna val får göras. I 
studien refererar Giota till Bandura och hans syn på betydelsen av self-efficacy, uppfattningen 
av den egna förmågan kan ofta verka hämmande och medföra att människan inte provar på 
något hon egentligen vill göra. Hon refererar även till Ford som menar att om människan kan 
utföra en aktivitet utan att uppleva de förväntade negativa konsekvenserna kommer det 
sannolikt att öka hennes vilja att utföra aktiviteten igen. Giota menar att detta, elevens värdering 
av sin egen förmåga, påverkar vilka mål eleven sätter upp och strävar mot. Mot en bakgrund av 
detta måste skolan ta hänsyn till olika elever och deras sätt att agera i skolan, eleverna måste få 
bli de individer som de faktiskt är. Om man är beredd att möta eleverna på detta sätt menar 
Giota att deras starka sidor kan kompensera de mindre starka, detta med tanke på att tilltro till 
sig själv är viktigt för framgång. 

Vidare menar hon att det inom motivationsforskningen är väl dokumenterat hur lärares 
förväntningar och krav på elever, samt hur de överlämnar olika uppgifter främjar eller hämmar 
elevers motivation till skolarbete och prestationer. Ett sätt som kan påverka elevers 
självuppfattning och motivation är att läraren har höga förväntningar på några elever, och delar 
ut svåra uppgifter till dem, medan andra elever förväntas klara av mycket mindre, och därför får 
uppgifter med lägre svårighetsgrad. 
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Enligt Giota måste skolan få ett ökat elevperspektiv på sin undervisning, det är idag för mycket 
vuxenperspektiv i skolan. Det är viktigt att se eleven ur dennes eget perspektiv och försöka se 
denne som hel människa inte bara som en elev. Detta för att få en helhet, vilket kan vara viktigt 
för motivationen då kraven kanske inte upplevs enbart komma från skolan. 
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3 Metod

Kvalitativa och kvantitativa metoder är olika men likvärdiga sätt att samla in kunskap, vid 
kvalitativa metoder samlas mjuka data in och vid kvantitativa metoder samlas hårda data in. Vid 
kvantitativ metod används vanligen formulär med redan färdiga frågor, vid kvalitativ metod 
används i stället intervjuer eller observationer. (Johannessen & Tufte, 2003). Genom att samtala 
med andra människor kan man ta del av deras erfarenheter och deras värld för att skapa sig en 
uppfattning. Att använda sig av intervjuer för att samla in data kan ses som ett samtal med 
struktur och ett syfte att ta del av respondentens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009).

3.1 Undersökningsstrategi och metod

Då vårt syfte var att undersöka vad som motiverat elever till vidare studier på ett nationellt 
program så ansåg vi att en kvalitativ undersökning var en bäst lämpad metod. Vi valde därför att 
göra en forskningsstudie med sex elever. Då vi utgår från fenomenologin så var vår uppfattning 
att vi genom intervjuer kunde insamla data som är bäst lämpad för att beskriva en individs 
upplevelse. Vi ansåg att hård data som samlas in genom kvantitativ metod skulle vara svår att 
använda för att beskriva individers upplevelse på ett djupare plan. Vi valde att göra delvis 
strukturerade intervjuer där vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 1), med teman och 
underliggande frågor. Denna metod ansåg vi vara mest lämplig då den är mer flexibel och 
öppen för att kunna få ut så mycket som möjligt från intervjuerna för att kunna beskriva 
respondenternas helhetsupplevelse och sammanhang från grundskolan fram till idag.

3.2 Genomförandesteg

I vårt arbete med att hitta elever (respondenter) till vår intervju tog vi först och främst kontakt 
med studie- och yrkesvägledare på Individuella programmet på de två orter vi valt att utföra 
våra intervjuer. Vi var i detta läge medvetna om att våra kontaktpersoner (studie- och 
yrkesvägledarna) kunde påverka arbetet mycket. Dessa kunde underlätta vårt arbete genom att 
hitta elever vi kunde intervjua, men de skulle även kunna försvåra vårt arbete genom att verka 
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som så kallade gate-keepers – att medvetet eller omedvetet påverka urvalet utifrån vilka 
tilltänkta elever som kontaktades.

Vi valde att dela upp datainsamlingen eftersom vi bor på olika orter lång ifrån varandra, så vi 
genomförde tre intervjuer var, totalt sex intervjuer. Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades via e-
post ut till de två studie – och yrkesvägledarna. När de gett sitt medgivande träffade vi dem på 
varsin ort för att diskutera urvalet samt lämna ett missivbrev (se bilaga 3), som riktade sig till 
den tänkta målgruppen. Tanken var att kontaktpersonerna skulle dela ut brevet, då det av 
tidsbrist skulle ta oss för lång tid att själva hitta elever. På båda orterna var det tre elever som 
kunde tänka sig att ställa upp på att intervjuas. Vi kan inte svara på om kontaktpersonerna 
enbart delade ut missivbrevet (bilaga 3) till dessa elever eller om det var fler som var 
intresserade av att delta. Tid för intervjuer bokades in och efter godkännande från eleverna 
spelades samtalen in på mp3-spelare. Vi var tydliga med att ingen annan skulle få ta del av det 
inspelade materialet och att det skulle raderas när uppsatsen blivit godkänd. 

3.3 Urval och urvalsgrupp

Vid kvalitativ metod brukar urvalet vara strategiskt och forskaren väljer vilka människor som är 
lämpliga att vara med i undersökningen. Kriterierna för urvalet hänger ihop med 
undersökningens syfte och forskningsfrågor (Johannesen & Tufte, 2003).

Vi valde att inte ha för snäva kriterier vid vårt urval då vi på förhand inte hade någon 
uppfattning om hur stor målgruppen skulle vara på respektive ort. I första hand önskade vi att få 
komma i kontakt med elever som idag går i årskurs tre på ett nationellt program på gymnasiet, 
som dessförinnan studerat på det Individuella programmet. Vår uppfattning var att eleverna då 
skulle ha hunnit få perspektiv på sin skolgång och uppnått en mognad, utifrån att de efter sin tid 
på IV skulle vara mellan 19 och 22 år. Vi ville inte att eleven ska ha studerat på ett 
programinriktat individuellt val eftersom att eleven då så att säga i princip redan studerar vid ett 
nationellt program. I övrigt hade vi inga specifika kriterier då vi inte var ute efter att ha någon 
specifik vinkel på undersökningen, till exempel i form av kön eller etnicitet. 

Vi var medvetna om att vårt urval skulle kunna påverkas av våra kontaktpersoner på skolan, då 
dessa utifrån våra kriterier valde ut elever. Kontaktpersonerna kan medvetet eller omedvetet ha 
värderat och resonerat kring vilka elever som kunde tänkas vara lämpliga att delta och att 
resultatet kunnat se annorlunda ut om urvalet gått till på ett annat sätt. Vår utgångspunkt var 
dock att missivbrevet (bilaga 3) skulle delas ut till så många som möjligt som passade in i vårt 
urval. Vi ville inte att eleverna skulle känna det som att vi diskuterat dem bakom deras rygg, 
vilket vi anser att det hade verkat som om vi tog kontakt med dem direkt. Eleverna skulle inte 
känna att vi visste vilka de var om de inte ville att vi skulle veta detta. 
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3.4 Datainsamling

En intervju är en form av en relation därför är det viktigt att ta hänsyn till en rad olika faktorer 
för att relationen och då även intervjun blir bra. Faktorer att ta hänsyn till är den miljö intervjun 
genomförs i, hur respondenten uppfattar den som intervjuar samt frågornas uppbyggnad och 
framförande (Johannessen & Tufte, 2003). Vi ville att intervjuerna skulle genomföras i en miljö 
där eleverna känner sig trygga. Då forskningsintervjun, enligt Kvale och Brinkmann (2009), inte 
är ett helt jämställt samtal ville vi att dessa skulle genomföras på en plats där eleven känner sig 
hemma, då vi tänkte att det kan kännas bättre för eleven om miljön var mer deras ”revir” än 
vårt. Vi ville även att intervjuerna skulle ske på en lugn plats på skolan där vi och eleven kunde 
vara ifred, detta för att underlätta så mycket som möjligt för en öppenhet. 

De båda orterna är jämnstora och har cirka 55 000 invånare. På de båda orterna bedriver 
Individuella programmet sin verksamhet på en av de kommunala gymnasieskolorna. Detta var 
praktiskt då eleverna redan fanns på plats på skolan och sedan tidigare var bekanta med miljön. 
Intervjuerna skedde på lediga kontor som kontaktpersonerna på respektive ort hade hjälpt oss att 
ordna med. Innan varje intervju tillfrågades eleverna om medgivande till att spela in samtalet, 
vilket samtliga gick med på. Intervjuerna tog cirka 10 – 15 minuter att genomföra. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet

Om olika forskare genomför forskning på en och samma sak och får samma resultat anses 
undersökningen ha hög tillförlitlighet (Johannessen & Tufte, 2003). Vi har gjort en 
undersökning på några elevers subjektiva upplevelser. Då människan och hennes känslor är 
föränderliga och kontextberoende kan vi inte lova att en senare undersökning på samma grupp 
skulle ge samma resultat som det vi fått fram. Vi kan inte styrka att eleverna skulle ha samma 
känslor vid ett senare tillfälle, därför antar vi att vi inte kan garantera att vår undersökning, 
annat än här och nu, har hög tillförlitlighet (a.a). Forskningsarbetets giltighet innebär att 
forskarens data går att applicera och jämföra med de generella fenomen som undersöks (a.a).  

Frågorna testades innan intervjuerna. De skickades per e-post till en rektor som arbetar på en 
skola i en liten kommun, där Individuella programmet inte bedrivit sin verksamhet så länge och 
därför inte hade elever i årskurs tre. De elever som fick ta del av frågorna gick i årskurs ett och 
årskurs två. Deras åsikt var att det var många frågor, att en del saker skulle kunna bli svåra att 
besvara då det gått lång tid sedan eleverna gick i grundskolan och gymnasievalet var aktuellt. 
Rektorns kommentar om frågorna var att det som eleverna upplevde som många frågor säkert 
skulle fungera bra när de genomfördes muntligt. Vi ville testa våra frågor på någon som själv 
har erfarenhet från det Individuella programmet. Vi är medvetna om att synpunkter på vår 
intervjuguide hade kunnat se annorlunda ut om vi istället hade testat frågorna på ett annat sätt, 
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till exempel muntligt vid ett personligt möte, eftersom vi då hade kunnat förklara och reda ut 
eventuella frågetecken. Frågorna formulerades inte om efter att de hade testats.

3.6 Etiska ställningstaganden

Eftersom vi blandade in andra människor i detta arbete så informerade vi dem om syftet med 
arbetet samt deras uppgift i detta. Detta gällde både de människor vi kontaktade för att få tag på 
respondenter och respondenterna. Vi upplyste eleverna om att deltagandet skulle vara frivilligt 
och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville, detta för att deltagarna skulle få vara med 
och bestämma villkoren för sin medverkan (Johannessen & Tufte, 2003). Vi har inte använt oss 
av deltagare som vi sedan tidigare har någon relation till, till exempel använde vi oss inte av 
respondenter eller testpersoner på någon av våra arbetsplatser. Johannessen och Tufte (a.a) 
skriver vidare att alla forskare bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt vid 
forskningsarbeten där det kan förekomma etiskt känsliga uppgifter om enskilda människor. 
Uppgifter av detta slag, där det finns identifierbara människor, ska lagras och avrapporteras på 
ett sätt så att de inte kan identifieras av utomstående. Eleverna informerades om att de liksom 
orten skulle vara anonyma. Vi fick ta del av individers upplevelser, som är deras sanningar och 
vårt förhållningssätt har varit att respektera och inte värdera de upplevelser vi har fått ta del av.

3.7 Bearbetning och analys av resultatdata

I detta arbete har vi försökt att börja utifrån en fenomenologisk metod och den fenomenologiska 
reduktionen. Idhe och Spinelli (refererade i van Deurzen, 1997/2003) menar att det finns vissa 
regler att följa inom fenomenologin: åsidosätta förutfattade meningar, beskriva upplevelsen 
snarare än att försöka förklara den och att göra alla aspekter av en upplevelse jämbördiga 
snarare än att låta en aspekt framträda mer. Genom att noggrant beskriva fenomenen vinner 
människan ytterligare medvetenhet och där efter kan hon placera fenomenen i ett större 
sammanhang. Vi har försökt att beskriva det våra respondenter har talat om för oss och har hela 
tiden haft i åtanke att världen finns där före varje analys människan kan göra och världen ska 
därför beskrivas, inte konstrueras (Merleau-Ponty, 1960/2004). Vi gick in fenomenologiskt i 
undersökningen, men vi hade vissa teman som vi bestämt oss för att undersöka. Vi hade även en 
bakgrund till vårt arbete. Efter dessa förutsättningar försökte vi vara fenomenologiska i vårt 
förhållningssätt. I resultatredovisningen har vi även försökt vara fenomenologiska, vi har därför 
redovisat respondenterna var och en för sig. Vi har försökt att få med allt respondenterna 
berättat för oss, inte enbart sådant vi fått fram ur teorier och tidigare forskning. I analysen har vi 
sedan gått över till en mer hermeneutisk metod och inte enbart beskrivit det som berättats för 
oss, vi har då analyserat våra data mot vår bakgrund och försökt att se mönster samt funderat 
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över hur vissa fenomen kan uppstå. Men även i analysen har vi försökt hålla ett väldigt öppet 
synsätt.

Efter intervjuernas genomförande transkriberades det insamlade materialet ord för ord. Ett nästa 
steg i bearbetningen var att söka efter det som var relevant för uppsatsen och se om det fanns att 
finna likheter och skillnader i respondenternas svar. Ett första utkast skrevs ned utifrån den 
första sorteringen för att få en liknande struktur för samtliga respondenters erfarenheter. Till det 
slutgiltiga resultatet sållades irrelevant data bort och intressanta citat från transkriberingarna 
skrevs in för att förstärka intressanta händelser som respondenterna delgav oss. 

3.8 Resultatredovisningssätt

I resultatet och analysen har vi försökt att använda oss av dessa fenomenologiska 
utgångspunkter och mest försökt att beskriva respondenternas livsvärldar. Vi beskriver sedan de 
likheter vi ser hos respondenterna och de teorier samt tidigare forskning vi har i vår bakgrund. 
Vi är medvetna om att det är våra ögon som ser dessa likheter, dessa ögon kanske inte upplever 
samma sak som respondenterna gör. Vi försöker i dessa redovisningar förmedla det 
respondenterna berättade för oss, så noggrant vi kan och göra jämförelser efter detta.

23



4 Resultat

I detta kapitel redovisar vi de data vi fått fram genom våra intervjuer. Resultatet redovisas 
uppdelat efter varje respondent, detta för att lättare få en bild av deras respektive livsvärldar. 
Namnen är fingerade. 

4.1 Cecilia

Cecilia fick inte godkänt i ämnena svenska och engelska i årskurs nio. På IV läste hon svenska, 
engelska, matematik, musik och livskunskap. Hon var nöjd med upplägget av studierna, men 
hon kan inte minnas att hon var delaktig i planeringen och beslutet om detta. Cecilia trodde att 
det skulle vara svårare att läsa på IV än vad det visade sig vara. Hon tyckte att det kändes 
deprimerande i början, då hon upplevde att hon inte kunde någonting, och att detta var 
anledningen till att hon hade hamnat där. Hon hade också hört mycket negativt om programmet 
och hade därför inga höga förväntningar inför tiden där. Cecilia hade hoppats att det skulle vara 
lite bättre lärare där än vad det visade sig vara. Hon upplevde att lärarna ibland kunde bemöta 
dem (eleverna) som att de var små barn, som inte förstod så mycket. Hon menar att det fick 
henne att känna sig som ”en människa som inte fattar någonting”.

Att börja på Barn och fritid blev bättre än vad Cecilia hade förväntat sig, studierna var enklare 
än vad hon trodde att de skulle vara och de hade inte heller så mycket prov. Jämfört med 
lärarnas bemötande på IV så upplevde hon att lärarna här visade en annan respekt gentemot 
dem, här bemötte de inte eleverna som barn, de bemöttes utifrån sin rätta ålder.

Cecilia valde att söka till Barn och fritid då hennes uppfattning var att det var det enklaste. Hon 
visste i årskurs nio att det var det programmet hon ville studera på, då hon redan då visste att 
hon i framtiden vill arbeta med människor som är utsatta på något sätt. När det på IV blev dags 
att välja till ett nationellt program valde hon Barn och fritid som hon tänkt, men hon hade även 
ett annat program med i sina funderingar. Hon hade även Natur med i tanken men avfärdade det 
då hon upplevde att det var mycket pluggande där och hon inte gillar att plugga så mycket. Hon 
valde Barn och fritid då man kunde ”bli ganska mycket därifrån”.

Cecilia blev inte inspirerad av någon i sitt gymnasieval, utan hon valde utifrån det hon själv 
ville gå. Hon baserade sitt val på två saker, dels det faktum att hon i framtiden ville arbeta med 
människor och dels för att hon uppfattade det som studierna inte var allt för jobbiga på 
programmet. Hon fick information om de olika gymnasieprogrammen genom en 
gymnasiemässa.
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Att få betyg i kärnämnena var det främsta målet med IV men hon ville också få betyget VG i 
musik. Det var viktigt för Cecilia att kunna lämna IV då hon aldrig riktigt tyckte att det var en 
plats för henne. Hon ville få en utbildning, ett jobb och ”fortsätta sitt liv framåt”. Hon menar 
vidare att hon mest höll sig för sig själv under tiden där, ”...dom var ju inte jättesnälla. Dom var 
så högljudda hela tiden och höll på att skrika och springa runt och slåss och…ja.”.

Cecilia trodde att hon skulle nå sina mål på IV, att få betyg i de ämnen hon saknade. När hon nu 
går i årskurs tre har hon VG i både Svenska A och Svenska B. I framtiden vill hon läsa vidare 
och få ett jobb. Under sin tid på IV hade hon olika drömjobb men idag vet hon inte vad hon vill 
arbeta med, förutom att det i framtiden är med människor hon vill arbeta.

4.2 Daniel

Daniel saknade betyg i nästan alla ämnen i grundskolan, han blev därför direktintagen till IV. 
Detta innebar att han inte gjorde något gymnasieval i årskurs nio. Hade han varit behörig att 
söka till gymnasiet hade han sökt till Byggprogrammet (Bygg) eller till Fordonsprogrammet 
(Fordon). Daniel var hela tiden medveten om att han inte skulle vara behörig att söka till 
gymnasiet och tänkte att han inte kunde göra så mycket åt saken ”…jag ville ju. Men sen så, det  
blir ju inte som man vill oftast.”

Under det första året på IV hamnade Daniel i samma klass som dem han umgicks med i årskurs 
nio, detta ledde till att han inte tog sina studier på allvar det året. Trots detta tyckte han att det 
blev bättre varje dag och han tyckte även att han fick den hjälp han behövde. Daniel var nöjd 
med att han, som elev, kunde planera sin egen tid. Behövde han lägga mer tid på ett ämne under 
en viss period kunde han göra det. Tiden på IV blev längre än vad Daniel tänkt sig, han gick där 
under två år, eftersom att han under sitt första år umgicks mer med sina vänner än studerade. 
När en del av vännerna, efter första året, gick över till ett annat program, började Daniel fundera 
mer och mer på Barn och fritid. Under andra året på IV hade han därför ett annat upplägg på 
studierna, han var då ute på praktik två halvdagar i veckan och på skolan några timmar i veckan. 
Han ansåg att det på det sättet blev mycket mer aktivt när han var inne på skolan.

Att komma till IV var som att komma till en helt ny skola, ansåg Daniel, fast lite bättre, ”Ja,  
alltså det är ju nästan samma sak, fast en helt annan miljö. Man blir mognare för varje dag 
som går här.” Det blev en helt annan skolgång eftersom att de fick välja ganska mycket själva 
hur studierna skulle läggas upp. 

Han tyckte att lärarna var underbara och de ifrågasatte dem (eleverna) inte om det hände något. 
Han trodde att det skulle vara stökigare på IV än vad det var, detta var något han hade hört. Han 
tyckte inte att det var stökigt och han hade kunnat tänka sig att gå hela gymnasietiden där. Han 
valde dock bort detta då han ansåg att det skulle vara bättre att gå på ett nationellt program och 
utbilda sig till något.

Daniel ville även i början på IV söka till Bygg men valde till sist Barn och fritid. Han tycker att 
det är roligt och vill senare hjälpa ungdomar som hamnat i problem. Hans val stod mellan att 
hjälpa människor eller att bli hantverkare. Det som till sist övervägde var det sociala, Daniel ser 
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sig som en social person som har svårt att vara tyst, detta tror han är något som kan vara till 
hans fördel när det handlar om att hjälpa människor. Daniels morfar arbetar med att hjälpa 
ungdomar som har hamnat snett. Daniel tror att hans intresse för yrkesområdet även kan ha 
påverkats av att flera människor i hans vänskapskrets har haft problem med droger och varit på 
behandlingshem. Han menar att det han har fått uppleva på nära håll har fått honom att komma 
till en insikt och inspirerat honom att vilja hjälpa andra. Han tror att hans upplevelser och 
erfarenhet kan vara till hjälp för honom i framtiden.

Eftersom att Daniel inte skötte sina studier under hans första år på IV visste han att han inte 
skulle nå målet att ta sig vidare till ett nationellt program. När han under det andra året började 
sköta sina studier så kändes det ljusare och målet att gå Barn och fritid såg inte ut att ligga allt 
för långt borta.

4.3 Emil

Emil saknade betyg i nästan alla ämnen från grundskolan, detta som en följd av att han struntade 
i skolan under vårterminen i årskurs nio. Detta innebar att han inte var behörig att söka till ett 
nationellt program, han fick istället börja på IV för att läsa in kärnämnena. Han skulle läsa 
kärnämnena minst två gånger i veckan vardera, i övrigt fick han bestämma själv vad han skulle 
arbeta med, detta var ett upplägg som han trivdes med. Emil var nöjd med dagarna på IV och 
han var nöjd med lärarna då han tyckte att de tog hand om honom. Lärarna såg efter vad han 
kunde och utformade sedan hjälpen därefter. Andra faktorer som gjorde att han tyckte att tiden 
på IV var bra var att klasserna var mindre och att det fanns fler lärare tillgängliga, vilket innebar 
att det fanns mycket hjälp att tillgå. Emil upplevde det som att lärarna verkligen ville att 
eleverna skulle klara sina studier. 

Om Emil hade varit behörig att söka till ett nationellt program i årskurs nio hade han sökt till 
Barn och fritid. Han funderade även på Bygg och på Hotell- och restaurangprogrammet (Hotell 
och restaurang). 

Emil tyckte att det kändes surt att börja på IV, han menar att han ångrade sig ”som jag vet inte 
vad” att han misskötte sina studier i grundskolan. Till en början hade han ingen lust alls att göra 
någonting som hade med skolan att göra men, trots att han flera gånger funderade på att avbryta 
sina studier helt och hållet, tog han tag i det. Han hamnade i en bra klass och det var även 
vännerna som orkade få honom att ta tag i sina studier, de sa till honom att han måste gå till 
skolan. Målet med IV blev att bli behörig och att kunna börja på ett nationellt program året 
därpå.

Emil påverkades även ganska mycket av vännerna vid gymnasievalet. Många av hans vänner 
valde Bygg och det fick även honom att fundera på att söka programmet. Även om Emil hela 
tiden funderat på Barn och fritid, då han ville arbeta med barn, anser han att Daniel hade en stor 
inverkan på att han sökte programmet. Emil har även en moster som arbetar inom området, hon 
arbetar på dagis eller fritids. Han menar att hans tankar kanske kommer därifrån men han ser 
inte att han fått någon direkt erfarenhet med sig från henne.
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Emil vill i framtiden arbeta med människor, under praktikperioder har dock kommit fram till att 
han inte längre vill arbeta med barn. Han arbetar idag extra med människor som har 
funktionsnedsättningar och detta är något han trivs bra med.

4.4 Filip

Filip kom till Sverige 2004, han var då 15 år och det var från första början bråttom för honom 
att hinna i kapp i skolan. Han fick inte godkända betyg i svenska och engelska när han gick ut 
grundskolan. Han fick därför börja på IV. Det var bråttom för Filip att klara av dessa ämnen 
under det första året på IV då han redan var 18 år när han började där, om han inte var behörig 
att söka till gymnasiet året därpå skulle han vara för gammal att påbörja studierna där (SFS 
2010:800, 15 kap. 5 §). Filip skämdes över att börja på IV, han menar att man brukade skämta 
om och retas med dem som gick där, och sen fick han lov att börja där själv. Men han menar att 
han efter ett tag förstod att det bara var att strunta i det och kämpa på för att nå målet – att börja 
på gymnasiet och få en utbildning, ”Inget mer sånt här ner med huvudet, utan upp med bröstet  
och hakan. Inget mer ”nej, jag går IV, jag skäms”, det var bara köra på och kämpa.”

Lärare från grundskolan lämnade punkter till lärarna på IV över vad Filip behövde träna mer på 
i respektive ämne, detta var något Filip tyckte var bra. Han talar även varmt om en lärare på IV, 
vilken han anser, förutom den egna drivkraften, var den som gjort att han kom in på ett 
nationellt program. Han tror att hon såg att han ville något med sin framtid och tror därför att 
hon ställde upp så mycket för honom. Filip tror att denna lärares erfarenhet av elever i hans 
situation som bidrar till att hon visste hur hon skulle stötta och bidra till att få dem att hitta 
krafterna igen. Hon hjälpte honom även när han hade problem som inte rörde skolan.

När han jämför studierna på grundskolan med dem på IV så anser han att det var stor skillnad på 
dem. På IV fick han möjlighet att studera mer själv, han valde ofta att stanna kvar i skolan för 
att få extra tid till sina ämnen när de andra gick på olika studiebesök. Han upplever också att 
han fick mer tid till att tänka och att lärarna hade mer tid för honom.

Filip menar att om man vill komma någonstans så hänger det mycket på en själv. Han menar 
vidare att det är viktigt att ha en tro på sig själv. Det kommer alltid hinder som man måste ta sig 
över och då är det viktigt att orka kämpa och också att ha en tro på att man kommer att klara 
det. Han jämför sig själv med en bil, ”…när man vrider om nyckel så behöver den bara en växel  
så drar den igång.” Filip menar att lärarna ibland behövde säga åt honom att lägga i den där 
växeln.

När det kom till gymnasievalet hade Filips syster en del tankar om vad han kunde gå, systern 
föreslog Elprogrammet (El) och Bygg. Läraren på IV föreslog att han kunde gå på praktik på de 
program han funderade över. Filip besökte El, Bygg och Fordon, efter att han besökt 
programmen och funderat ett tag kom han fram till att Fordon var det programmet som passade 
honom bäst. Han menar att han lär sig bäst om han varvar teori med mycket praktik. På El var 
det mer teori än på Fordon och Bygg, så när valet stod mellan de två senare tänkte han, ”…nej,  
jag tar bilarna.”
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Filip trodde att han skulle klara sina studier och menar som sagt att mycket handlar om, för att 
komma någonstans med sitt liv, att ha en tro på sig själv. Han hade hela tiden hoppet om att han 
skulle nå sitt mål och hade stöttning av både lärare och sin familj. Han påtalar själv att han lika 
gärna hade kunnat vara en av de ungdomar som strular, men att han valde bort detta för att satsa 
på skolan och fotboll.

Filips främsta mål var att gå ut gymnasiet och ha ett arbete efter studenten, något som verkar bli 
verklighet då han har en provanställning väntande på ett företag.

4.5 Gisela

Gisela är den enda av våra respondenter som var behörig att söka till gymnasiet, hon hade dock 
för lågt meritvärde för att komma in på det program hon ville – Naturbruksprogrammet 
(Naturbruk) med inriktning mot hästar. Hon ville gå programmet eftersom att hennes stora 
intresse var hästar och ridning. Hon kom alltså inte in på sitt förstahandsval och började då att 
studera på sitt andrahandsval, Omvårdnadsprogrammet (Omvårdnad). Efter en kort tid på 
Omvårdnad kände Gisela att det inte var rätt för henne och hon började då istället på IV. 
Eftersom att hon redan var behörig till ett nationellt program, och hon inte ville läsa upp sina 
betyg då hon var mycket skoltrött, valde hon att ha praktik i ett stall fem dagar i veckan, detta 
gjorde hon i lite drygt ett halvår.

När det under vårterminen, på IV, var dags att söka till gymnasiet, valde Gisela att söka till 
samma program igen, då hade programmet kommit till en ort som låg närmare hennes hemort 
och hon valde att söka dit. Inte heller denna gång räckte hennes meritvärde till för att bli 
antagen till programmet. Detta ledde till att Gisela valde att inte göra någonting under 
kommande år. 

Under året hemma hade hennes intresse för bilar blivit större. Fordon och bilar har alltid funnits 
i hennes liv. ”Min pappa är gammal bilmekaniker och jag har alltid tyckt att det har varit  
häftigt när han har pysslat med bilarna…” När det blev dags att söka till gymnasiet under våren 
detta år gick Gisela till en studie- och yrkesvägledare och frågade hur hon skulle gå till väga. 
Hon sökte därefter till Fordon och kom in. Gisela menar vidare att hon under praktiken på stallet 
kommit fram till att hästar var något hon enbart ville ägna sig åt på fritiden. 

Gisela tyckte att det kändes väldigt positivt att börja på fordonsprogrammet eftersom att hon 
hade kommit på vad hon ville göra. Att bara gå hemma, det hade hon tröttnat på, det räckte med 
ett år. Dock var förväntningarna på att börja studera inte jättehöga, men hon blev stärkt när hon 
gjorde bra ifrån sig.

Redan första dagen tyckte Gisela att det kändes bra, då det visade sig vara fler tjejer än hon som 
skulle gå i klassen. Andra faktorer som Gisela tyckte var bra med programmet var blandningen 
av att både vara i skolan och att vara i verkstäder, på arbetsplatser. Att bara sitta still menar hon 
antagligen hade inneburit att hon skulle tröttna ganska fort, då hon ser sig själv som en praktisk 
person som vill arbeta med kroppen.
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Gisela vet inte vad hon ska göra efter studenten. Hon vill inte söka arbete på sin praktikplats 
eftersom att hennes kille arbetar där. Tankar finns på att hon kanske skulle ta ett sabbatsår och 
sedan arbeta som mekaniker. Vidarestudier har också lockat henne men hon har i dagsläget inte 
funderat på vad hon skulle vilja läsa i så fall.

4.6 Henrik

Henrik blev inte godkänd i matematik i grundskolan och fick därför gå ett år på IV. Vid 
gymnasievalet i årskurs nio var det främst Fordon som lockade men även Bygg var intressant. 
Intresset för bilar har han haft sedan tidiga tonåren, detta är ett intresse som har blivit ännu 
starkare med åren. Han började skruva lite på bilarna hos sin mamma när han var ungefär 13 år 
och gick det vidare till att meka med mopeder, han vet inte riktigt hur intresset dök upp.

Henrik tyckte att det kändes surt att börja på IV eftersom att han kämpat med matematiken in i 
det sista.

Efter att ha gått ett år på IV var Henrik behörig att söka till gymnasiet. Han sökte till Fordon i 
första hand men kom inte in, han valde då att börja studera på sitt andrahandsval Naturbruk. 
Han valde det senare på grund av att det var ett program han kunde komma in på. När han hade 
gått ungefär en termin på Naturbruk blev han erbjuden arbete och valde då att avbryta sina 
studier, detta var dock något han efter hand insåg inte var så bra.

Åter på IV igen hade Henrik bara praktik eftersom att han redan gjort sig behörig, han hade då 
praktik med sin styvfar på han byggfirma, han menar att han inte var intresserad av detta utan 
att han mest var på denna praktik för att sysselsätta sig med något. När det var dags att söka till 
gymnasiet igen sökte han till Fordon och blev antagen, i en grannkommun. Efter ett halvår i 
grannkommunen kunde han byta till samma program i hemkommunen, något han tyckte kändes 
mycket bra.

Henrik minns inte så mycket från tiden på IV, men nämner att det inte var lika mycket att läsa 
där som det var i grundskolan eftersom att han bara läste matematik. Han nämner också att de i 
princip hade en egen lärare och kunde få mer hjälp. Målet med IV var att klara av matematiken 
så att han sedan kunde hålla på med det han tyckte om – att arbeta med fordon. 

Att ta sig från IV till ett nationellt program tyckte han kändes väldigt bra och det kändes särskilt 
bra att komma till sin hemkommun. Skoltröttheten har varit överhängande för Henrik men han 
tror att det som verkligen fick honom att orka var att han fick sysselsätta sig med det han 
brinner för. Han menar vidare att det var annorlunda med lärarna på programmet i 
hemkommunen än på programmet i grannkommunen, lärarna i hemkommunen stöttade honom 
mer, han menar vidare att han inte skulle ha klarat av matematiken i grannkommunen.

Efter studenten väntar ett arbete som han fick efter att ha provjobbat under några dagar. Att gå 
en hel sommar utan att arbeta är inget för Henrik, han känner sig motiverad att arbeta.
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5 Analys

I detta avsnitt har vi försökt att analysera våra respondenters livsvärldar mot arbetets bakgrund. 
Vi frångår under denna del en strikt fenomenologisk tanke om att inte försöka förklara, tolka 
och finna orsaker. Vi frångår alltså emellanåt i denna del att enbart se till respondenternas 
upplevelser, vi funderar även kring varför de har vissa upplevelser. Vi är medvetna om att de 
tolkningar vi gör enbart är våra tolkningar och att det inte alls behöver vara på detta sätt. Vi har 
i våra tolkningar försökt att så noga som möjligt försöka sätta oss in i respondenternas 
livsvärldar men vi är medvetna om att det är vår uppfattning om deras livsvärldar vi tolkar mot 
vår uppfattning av de teorier och den tidigare forskning vi använder oss av. 

5.1 Karriärvalet

5.1.1 Den egna personen och alternativen

Parsons (refererad i Brown & Associates, 2002) så väl som Peterson m fl. (2002) anser alltså att 
människan måste reflektera över sig själv tillsammans med olika alternativ för att kunna göra ett 
väl underbyggt karriärval. Detta är något våra respondenter har gjort. Filip menar att han 
behöver varva teori med mycket praktik för att lära sig bäst och därför blev två av hans tre 
alternativ mer aktuella än det tredje, av dessa två valde han därefter alternativet han kände 
verkade roligast.

Cecilia utgick ifrån sig själv och sin upplevelse om olika programs karaktär i sitt val till ett 
nationellt program. Hon kände i årskurs nio att hon ville arbeta med människor, men när hon ett 
år senare skulle göra valet till gymnasiet resonerade hon även över programs karaktär och 
människorna som går där. Hon valde Barn och fritid framför Natur då hon om det senare ansåg 
att ”De läser ju och pluggar hela tiden och jag gillar inte att plugga så mycket.”. 

Daniel, som i årskurs nio ville gå Bygg eller Fordon, hade efter två år på IV två alternativ han 
valde mellan. Bygg fanns fortfarande med som ett alternativ, men ett nytt alternativ, Barn och 
fritid, hade tillkommit under dessa två år. Daniel menar att hans val stod mellan att hjälpa 
människor och att bli hantverkare. Daniel menar att han ser sig som en social människa och han 
menar att detta kan vara till en fördel när det kommer till att hjälpa människor. Peterson m fl. 
(2002) menar att människan måste vara villig att lära sig om sina förmågor och egenskaper, och 
vad dessa innebär i förhållande till arbets- och yrkeslivet, för att kunna göra ett passande val. 
Man skulle kunna tänka sig att det är just detta Daniel gör i dessa tankar.
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Henrik valde program efter sitt stora intresse, bilar. Enligt Peterson m fl. (2002) är detta också 
ett viktigt steg i att förstå sig själv ihop med passande alternativ. Lent m fl. (2002) menar att det 
är troligt att människan formar ett intresse inom ett område där hon ser sig själv som kunnig och 
duktig. För att kunna se sig själv som kunnig och duktig inom ett område krävs det att hon får 
utöva aktiviteter inom området. Henrik började intressera sig för bilar vid 13 års ålder. Kan det 
vara så att han ansåg sig ha en hög förmåga inom området och därför såg sitt stora intresse 
tillsammans med förmåga passa för detta alternativ? Även Gisela valde gymnasieprogram efter 
sitt stora intresse, även om hon sedan inte valde detta i slutänden. Hon sökte dock ett program 
på liknande grunder, som hon kom in på och snart har fullföljt. Detta var även, som för Henrik, 
det inom ett område hon kände väl till och tidigare utövat. Kan det vara så att även hennes 
situation utvecklats på det sätt som vi funderar kring Henriks?

Skolverket (2007) kommer i sin studie fram till att många av deras respondenter, som avbrutit 
sina studier, har valt gymnasieprogram efter sitt eller kompisens intresse. Henriks berättelse 
stämmer inte överens med detta, han har snart gått ut från programmet som han valt efter sitt 
intresse. Med Gisela är det svårt att veta om hon skulle ha gått kvar på programmet, hon sökte 
först, som var inom hennes stora intresseområde, eftersom att hon inte blev intagen på det. Men 
för hennes senare val stämmer inte hennes berättelse med respondenternas i Skolverkets 
undersökning. Men som sagt, det är svårt att veta om hennes berättelse hade stämt bättre 
överens med deras om hon kommit in på de val hon gjort tidigare. Emil menar att han, om han 
varit behörig att söka till gymnasiet i årskurs nio, kanske hade valt Bygg som sina vänner, eller 
Barn och fritid. Huruvida han fortsatt på Bygg eller inte är så klart svårt att analysera. 

5.1.2 Kunskapens tillkomst

Hodkinson och Sparkes (1997) menar vidare att människan tenderar att hämta information om 
olika alternativ från det som är bekant, hon tenderar att hämta information från sin egen, eller 
någon närståendes, erfarenhet. Gisela valde vid sina två första gånger hon skulle välja till 
gymnasiet ett alternativ hon fått kunskap om genom att det var hennes stora fritidsintresse, när 
hon sedan skulle välja till gymnasiet en tredje gång valde hon ett alternativ som funnits med 
genom hela hennes uppväxt. Hon menar att hon alltid har velat vara med när hennes pappa har 
pysslat med bilar, både hemma och på hans arbete. Kirkpatrick Johnson och Mortimer (2002) 
menar att det är vanligt att unga människor väljer liknande yrkesområde som sina föräldrar då 
yrkets karaktär påverkar föräldrarnas personlighet och värderingar och då även deras 
föräldraskap. Även i Skolverkets (2007) undersökning har några av respondenterna valt samma 
yrkesområde som någon närstående. Emil har en moster som arbetar på fritids eller dagis, han 
menar att han kanske har fått lite inspiration där, men han kan inte säga att han har fått någon 
direkt erfarenhet av området ifrån henne. Henrik hade lite funderingar på Bygg i årskurs nio, 
detta var ett yrkesområde hans styvfar arbetar inom. Henrik valde slutligen inte detta till 
gymnasiet, men funderingar fanns. Daniel har även han en närstående som arbetar inom det 
område han vill arbeta inom, hans morfar arbetar med människor som hamnat snett vilket även 
han vill göra. Daniel tror även att han genom att se flera av sina närstående hamna snett har fått 
intresse och kunskap om detta yrkesområde.
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Även Filip fick förslag på program av en närstående, sin syster. Vilken erfarenhet hon har från 
dessa områden framgick inte av Filips berättelse och inte heller vilken kunskap hon gav honom 
heller. Filip fick kunskap via studiebesök. 

Cecilia menar att hon inte har inspirerats av någon i sitt gymnasieval. Hon menar att hon valde 
som hon gjorde på grund av att hon ville arbeta med människor och att hon ville gå ett program 
där man kunde bli ganska mycket. Hon gick på en gymnasiemässa och fick information.

Kopplingen val och erfarenhet från arbetslivet är något som har dykt upp i Skolverkets (2007) 
undersökning. I Giselas fall valdes ett alternativ bort efter kontakten med arbetslivet, hon insåg 
att hästar enbart var något hon ville hålla på med på fritiden. Även för Emil har ett alternativ 
valts bort efter kontakt med arbetslivet. Efter praktikperioder i skolan valde han bort en 
yrkesinriktning inom ett område, Emil ville inte längre arbeta med barn. Gisela valde dock i 
gymnasievalet som var direkt efter praktiken detta val igen, men hon valde bort det året efter (vi 
fortsätter att analysera detta längre ner). Henrik hade som sagt praktik med sin styvfar inom ett 
område han, i årskurs nio, var intresserad av. Men Henrik menar att han inte hade detta 
alternativ i sina funderingar när han gick ut på denna praktik. Han hade alltså valt bort 
alternativet innan han var i kontakt med arbetslivet. Vi vet dock inte om han blev än mer säker 
på att detta var fel för honom i och med praktiken.

5.1.3 Förmåga att välja

Peterson m fl. (2002) menar att människan, för att göra ett väl underbyggt karriärval, måste vara 
villig att lära sig hur hon löser problem som uppstår på vägen. För att kunna lösa dessa problem 
måste hon vara villig att se klart på problemen, göra ett val och ha ett engagemang att göra det 
som krävs för att nå de mål hon har i valet, hon måste dessutom vara villig att ta ansvar för sitt 
val. Både Gisela och Henrik är med om att inte komma in på sitt valda program på grund av att 
de har för lågt meritvärde. Båda två väljer bort att försöka höja sitt meritvärde. De tar sedan 
konsekvenserna av sitt beslut, som är att de inte heller kommer in på programmet nästa gång de 
söker. Skulle man kunna vända på det och se det som att de inte orkar hålla engagemanget uppe 
riktigt för att nå sina mål, att komma in på det program de har sökt? Henrik menar att han hela 
tiden har velat gå Fordon, han kanske inte var villig att se hindret som fanns ivägen för hans mål 
tydligt – att hans betyg var för låga. Bandura (refererad i, Carlson m fl., 2004) menar att 
människans upplevda förmåga är viktig när hon ska hantera olika situationer. Kan det vara så att 
Henriks upplevda förmåga var låg när det kom till de teoretiska ämnena, han påtalar flera 
gånger att han inte gillar dem, och att det var det som gjorde att han inte ville läsa dem och 
försöka höja sitt meritvärde? Gisela säger att hon tror att hon behövde de extra två åren för att 
komma fram till vad hon ville göra och att hon var mycket trött på skolan innan hon började på 
Fordon. Att inte veta vad man ska välja i årskurs nio var även något som kom fram hos 
respondenterna i Skolverkets (2007) undersökning. Där var det framförallt en elev som tyckte 
att valet kom så plötsligt, det hade varit bra att få mer information tidigare. 

Filips situation i årskurs nio såg det lite annorlunda ut, han hade inget alternativ helt klart för 
sig. Men han hade ett mål, att komma in på gymnasiet så att han kunde få en utbildning och 
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sedan ett arbete. Filip menar att detta mål, tillsammans med peppning från lärare, fick honom att 
skjuta bort sina negativa tankar och istället bara ”köra på och kämpa”. Lent m fl. (2002) menar 
att uppsatta mål hjälper människan att organisera sina tankar och hitta rätt kurs, även om vägen 
är krokig och att det är under längre perioder kursen ska hållas. Efter ett år på IV började även 
Daniel komma på vad han ville göra, han ville börja på Barn och fritid. Kan det ha varit detta 
mål som gjorde att hans studier blev mer effektiva under det året? Han uttrycker också att han 
blev mognare för varje dag som gick på IV. Kan det vara som Peterson m fl. (2002) uttrycker 
det att han vart mer mogen att göra ett karriärval, ta konsekvenserna av valet och i och med det 
mer villig att kämpa för att nå sitt mål? 

5.2 Skolsituationen

5.2.1 Tiden på IV

Cecilia tyckte inte att hon passade in på IV, hon beskriver att hon mest höll sig för sig själv 
under tiden där, hon upplevde att det var stökigt och att hon istället ville framåt i sitt liv. Cecilia 
trivdes inte heller med lärarna. Cooley (1964) beskriver hur människans jag blir påverkat av hur 
hon tror att andra människor uppfattar henne, detta grundar hon på andra människors 
bemötande. Cecilia beskriver hur lärarnas bemötande, där de behandlade henne som ett barn, 
fick henne att känna sig värdelös, som någon som inte förstod någonting. Cecilia berättade att 
hon redan kände att hon inte kunde något och att det var det som gjort att hon hamnat på IV. 
Hon hade också hört mycket negativt om programmet. Detta är en uppfattning som Skolverket 
(2008) beskriver, att IV kan verka marginaliserande och att eleverna som börjar där kan känna 
sig som avvikare, och att de på grund av detta kan välja att avbryta sina studier. Cecilia avbröt 
dock inte sina studier utan hon tog sig vidare. Skulle man även kunna tänka sig att Cecilia blev 
motiverad att ta sig ifrån en marginalisering och kämpade på? Hon påtalar också att studierna 
där inte blev så svåra som hon tänkt sig. Kan det vara så att detta stärkte tron på den egna 
förmågan, vilket ledde till en ökad förmåga att hantera situationen? Cecilia berättar också att 
trots att hon i början kände sig värdelös trodde hon hela tiden att hon skulle klara sina studier. 
Hon berättar dessutom att hon under tiden på IV hade olika drömjobb. Enligt Lent m fl. (2002) 
tankar om mål och förväntade utgång skulle detta ha kunnat fungera som motivation för Cecilia, 
om hon klarade sina studier vid IV skulle hon komma därifrån och så småningom kunna göra 
det hon ville. 

Daniel, Emil och Filip hade en helt annan uppfattning om tiden på IV. De var nöjda med tiden 
där. De upplevde det som mycket positivt att de (som elever) kunde lägga upp sina studier lite 
som de ville, att de kunde vara med och välja hur dagarna och studierna skulle vara upplagda. 
Att som elev ha möjlighet till att göra vissa val och att påverka sin utbildning är något som 
Giota (2002) har funnit som viktigt för elevers motivation till att vilja lära. Alla tre eleverna 
talar också mycket varmt om lärarna, deras bemötande och deras vilja att det ska gå bra för 
eleverna. Giota menar vidare att det är viktigt att lärare möter eleverna som människor och inte 
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enbart som elever, detta eftersom att det kan finnas krav på dem som människor och inte enbart 
som elever. Detta påtalar Filip att han verkligen uppskattade med sin lärare på IV, han menar att 
hon såg att han hade problem utanför skolan och då ville hjälpa honom, då detta påverkade hans 
skolgång. Henrik minns inte så mycket av sin tid på IV, men han upplevde att han kunde lägga 
mer tid på det han verkligen behövde lägga mer tid på och att han dessutom i princip hade en 
egen lärare.

5.2.2 Tiden på det nationella programmet

Även Henrik valde gymnasium efter sitt stora intresse, i hans fall var det bilar. Henrik började 
på ett gymnasieprogram inom ett annat område, ett program han valde för att han skulle komma 
in på något gymnasium överhuvudtaget, men valde efter några månader där att avbryta sina 
studier. Även Gisela avbröt sina studier när hon började på ett program som hon inte valt i 
första hand. Även Skolverket (2008) har data att elever som går på ett gymnasieprogram de 
verkligen är intresserade av, och kommer in på sitt förstahandsval, i större utsträckning fullföljer 
sina studier. När Henrik sedan började på det program han verkligen ville gå valde han att 
fortsätta, trots att han hela tiden varit väldigt skoltrött. Han menar själv att det berodde på att det 
var för att han fick göra det han verkligen brinner för, detta kompenserade de saker han hade 
svårt för, och inte gillade – kärnämnen. Att människors starka förmågor kan kompensera de 
mindre starka är något Giota (2002) kommer fram till i sin studie. 

Skolverket (2008) talar om sambandet mellan marginalisering inom skolan och avbrutna 
studier. Marginaliseringen finns på olika nivåer och en av dessa är könsfördelningen inom olika 
gymnasieprogram. Skolverket menar att människor som tillhör det underrepresenterade könet 
inom ett program tenderar att i större utsträckning hoppa av än dem som tillhör de 
överrepresenterade. Gisela, den enda respondenten som går på ett program där hennes kön är en 
minoritet, menar att hon andades ut och blev mycket glad när hon första dagen på 
fordonsprogrammet såg att de var fyra tjejer i samma klass, hon menar att det inte hade varit så 
roligt annars.

Cecilias mål, att ta sig från IV till Barn och fritid, nåddes i alla fall, och när hon nu går i årskurs 
tre har hon betyget VG i båda kurserna i svenska. Giota (2002) kommer i sin litteraturstudie 
fram till att lärares låga förväntningar på elever kan hämma elevernas utveckling och 
prestationer. Cecilia klarade i alla fall av sina studier och nådde sitt mål. Kan denna utgång ha 
stärkt hennes tro på sin egen förmåga, och därmed ha hjälpt henne att få väl godkänt i ett ämne 
hon tidigare inte fått godkänt i, eller var det faktumet att hon upptäckte att det inte var så svårt 
att läsa på gymnasiet som hon trott, som hjälpte henne? Enligt Bandura (refererad i Carlson m 
fl., 2004) är människans tro på den egna förmågan effektivt för hennes förmåga att hantera en 
viss situation. Lent m fl. menar att personliga framgångar är den faktor som har störst påverkan 
på self-efficacy. Cecilia upplever lärarnas bemötande helt annorlunda på Barn och fritid, de 
behandlade henne med respekt och utifrån hennes riktiga ålder. Kan även detta ha påverkat att 
det gick så bra för henne? Skulle Cecilia även ha kunnat få dessa resultat på IV om hon blivit 
bemött på ett annat sätt? 
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Gisela som inte hade gått i skolan på två år hade inte speciellt höga förväntningar, hon visste 
inte riktigt vad hon kunde förvänta sig av skolan eller av sig själv. Men hon menar att när hon 
märkte att hon faktiskt kunde något och klarade av studierna så satte hon förväntningarna högre 
och högre. Henrik menar att, när han kom till sin hemort andra terminen på Fordon, inte hade 
speciellt höga förväntningar på att klara av skolan, och då främst matematiken. Han berättar att 
lärarna på den nya skolan (den i hemorten) lade ett papper med matematikuppgifter framför 
honom och bad honom att göra dem, varpå han gjorde dem. Detta ansåg han vara en av de saker 
lärarna gjorde som hjälpte honom. Ford (refererad i Giota, 2002) uttrycker det som att om 
människan utför något och de, förväntade, negativa resultaten uteblir ökar troligen hennes vilja 
till detta. 
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6 Slutsats

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva vad vi har kommit fram till utifrån våra 
respondenters berättelser analyserade mot vår bakgrund. Vi är väl medvetna om att dessa 
slutsatser inte är något som går att applicera på alla elever som har gått från IV, in på ett 
nationellt program och sedan vad det verkar, om inget oförutsett sker, slutför sina 
gymnasiestudier. Vi kan enbart dra slutsatser utifrån våra tolkningar av våra respondenters 
berättelser. Våra slutsatser är sammanställda och presenteras under varje forskningsfråga.

6.1 Upplever eleven att skolan under tiden på det individuella 
programmet, har hjälpt till att motivera för vidare 
studier? I sådana fall hur?

Våra respondenter upplever att upplägget av studierna på IV var bra. Cecilia minns inte riktigt 
om hon var med och påverkade hur hennes studier skulle läggas upp men hon var i vilket fall 
nöjd med det. De andra menar att de var med och påverkade hur studierna skulle läggas upp och 
de var nöjda med detta och därmed med upplägget. Därför tycker vi att vi kan dra slutsatserna 
att Giota (2002) har rätt i att inflytande och en viss valfrihet hjälper lusten till lärande.

Henrik upplever inte skolan under tiden på IV var det som motiverade honom, han menar att det 
var bra att han fick koncentrera sig på det han behövde och att han hade en egen lärare, men han 
trycker på att det är hans mål som motiverat honom. Gisela upplever inte att skolan motiverat 
henne till vidare studier, hon var på praktik under tiden på IV och hade ingen kontakt med 
skolan. 

Cecilia menar att hon kände sig värdelös när hon kom till IV och att lärarna där bemötte henne 
på ett sätt som fick henne att känna sig som att hon inte förstod något. I Cecilias fall kan man 
säga att skolan indirekt, tillsammans med sociala strukturer, har motiverat henne till vidare 
studier, då hon upplever det som att hon ville ta sig ifrån IV då hon inte såg det som något ställe 
för henne.

Filip uttrycker rakt ut att skolan tiden på IV har hjälpt honom att komma dit han befinner sig 
idag, det främst är hans lärare som hjälpt honom till detta med sin stöttning på olika sätt, både i 
skolan och utanför. När vi kommer till Filip anser vi att vi kan dra slutsatsen att Giota (2002) 
har rätt när hon talar om att se eleven som en helhet inte enbart som en elev. Daniel utrycker att 
han mognade varje dag under tiden på IV, han uttrycker också att lärarna var helt underbara och 
att han skulle kunna tillbringa hela sin gymnasietid där. Även Emil tyckte att tiden på IV var 
bra, han upplevde det som att lärarna verkligen ville att de skulle lära sig. För dessa tre elever 
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kan vi dra slutsatserna att skolan har motiverat dem, och denna motivation har främst skett 
genom lärarnas engagemang.

6.2 Upplever eleven att det finns andra faktorer som stärkt 
motivationen till vidare studier? I sådana fall vilka?

Gemensamt för våra fem respondenter som inte var behöriga till ett nationellt program var att de 
alla ville bli behöriga och ta sig vidare till ett nationellt program. Några av dem visste redan i 
årskurs nio vad de ville gå för program och andra visste det inte. Vägen var lite krokigare för 
några. Men de upplever alla att deras mål har motiverat dem. De slutsatser vi kan dra av detta är 
att Lent m fl. (2002) tankar om att mål är viktiga stämmer för våra respondenter. Även Gisela 
upplever det som motiverande när hon efter några år kommer på vad hon vill göra.

Fyra av våra respondenter upplever att de också har blivit stärkta av att se att de klarar av saker 
de tar sig för, de klarar uppgifter de inte trodde att de skulle klara av. Därför drar vi också 
slutsatsen av att för några av våra respondenter har tilltron till den egna förmågan stärkt deras 
motivation. Därmed drar vi slutsatsen att Bandura (refererad i Carlson m fl., 2004) och Lent m 
fl. (2002) har rätt i att self-efficacy är viktigt för människans förmåga att hantera olika 
situationer. 

För fyra av våra sex respondenter har även människor i deras närhet inspirerat dem i deras 
gymnasieval. Därför anser vi att vi även kan dra slutsatsen att Hodkinson och Sparkes (1997) 
tankar, om att människans betydelsefulla andra är med och inverkar i deras karriärval, går att 
applicera på dessa respondenter. Vi drar även slutsatsen att dessa betydelsefulla andra har varit 
med och motiverat dem i deras vidare studier. 

6.3 Sammanfattade slutsatser

Tre av våra sex respondenter upplever att skolan, under deras tid på IV, har motiverat dem till 
vidare studier. Detta har främst skett genom deras lärares engagemang. En av våra respondenter 
upplever också att hon blev motiverad då IV inte var en plats för henne.

Respondenterna upplever att det finns andra faktorer som motiverat dem till fortsatta studier. 
Alla respondenter motiveras av sina mål. Fyra av respondenterna upplever att de bli motiverade 
när de märker att de klarar av vissa uppgifter. Fyra av respondenterna har motiverats i sina val 
till vidare studier av betydelsefulla andra.
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7 Diskussion

7.1 Resultat

Bourdieu (1994/1995) menar att utbildningsnivå går i arv, detta var något som vi ville ha i vår 
bakgrund för att påvisa en bakgrund till tankarna om att unga människor ofta väljer samma 
yrkesområde som sina föräldrar. Hur våra respondenters socioekonomiska bakgrund såg ut var 
inget vi tog reda på. Med tanke på syftet att det var respondenternas upplevelser vi ville åt 
tyckte vi inte att detta var något vi behövde veta. Att däremot föräldrar eller andra 
betydelsefulla andra spontant kom upp som motivationskällor tycker vi var intressant, eller, så 
intressant kanske det inte var egentligen, då det redan finns väldigt mycket studier som påvisar 
just detta.

Vi upplever att våra resultat är rätt så platta, intentionen med undersökningen var nog att 
komma djupare åt vad som motiverat eleverna. Alltså gå mer djupt in i motivationsfaktorerna. 
Vad var det lärarna gjorde som motiverade? Hur visade de att de brydde sig? Vad var det som 
gjorde att du var skoltrött? Hur tror du att det kommer sig att du nu studerar inom det område 
som din far arbetar inom? Och så vidare. Då hade denna undersökning kanske kunnat visa på 
något nytt och intressant, då hade den kanske kunnat finna någon kärna i olika fenomen vi 
upptäckt. Nu blir det i stället som att vi upptäcker ett fenomen, som andra redan upptäckt, och 
när vi upptäckt det nöjer vi oss, istället för att gå lite djupare i det och nysta fram det som 
verkligen är intressant, och speciellt för just denna människa, särskilt med tanke på att vi vill 
anta en fenomenologisk ansats hade det varit bra att försöka få fram just denna människas 
upplevelser och tankar i det. Det blir lite som att vi blir så glada över att vi finner stöd för det vi 
ser i tidigare forskning att vi struntar i att gå djupare in i det för att försöka finna vad 
respondenterna upplever för speciellt i fenomenen. Vi lyckas med andra ord inte vara så 
fenomenologiska. Hade vi lyckats och kanske framförallt vågat gå lite djupare in i 
respondenterna så upplever vi att denna undersökning hade blivit mycket intressant och gett 
något som forskningsarbete.

En sak vi upplever som intressant med våra data är respondenternas olika färdigheter att göra 
karriärval och att se tydligt på karriärproblem samt att orka engagera sig tillräckligt för att ta sig 
förbi dem. Om vi jämför Cecilia och Filip med Gisela och Henrik upplever vi att det finns 
skillnader. Cecilia och Filip hade ett mål, såg klart på problemet och engagerade sig för att ta sig 
förbi det. Gisela och Henrik verkar ha ett tydligt mål, men de verkar inte vara villiga att se 
tydligt på problemet och dess lösning, eller så orkar de inte hålla i ett engagemang att och ta sig 
förbi problemet (som de kanske ser tydligt). Men även detta lämnar vi snabbt, utan att försöka 
nysta lite djupare i det. Kan det ha varit ett lågt self-efficacy som påverkade denna brist på 
färdighet? En sådan vinkel hade varit intressant att nysta ur.
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Våra resultat måste ses utifrån vad de är, subjektiva tolkningar av subjektiva upplevelser. Om 
man kan lita på resultaten beror ju på vad man har för syn på resultat och kunskap. Men vi anser 
att resultaten går att lita på om man är beredd på att även subjektiva upplevelser och tolkningar 
ger kunskap. Vi upplever att kunskapen om olika människors upplevelser, tankar och känslor är 
en väldigt subjektiv kunskap, då alla människor är olika och subjektiva varelser. Och då kan det 
väl inte finnas något bättre sätt att få kunskap än genom att höra olika människors berättelser. 
Sen kräver ju det så klart att, om man vill få kunskap i människors olika upplevelser, tankar och 
känslor, berättelserna kommer människorna in på djupet, och detta var ju det vi lyckades mindre 
bra med. Om man vill ta del av kunskap på detta sätt måste man även vara beredd på att 
författarna, eller forskarna, har subjektiva tolkningar av det de får ta del av. Men även dessa 
subjektiva tolkningar kan ju ge kunskaper, det ger ju kunskaper om ett, eller flera, sätt att se på 
det som delges. Vi gjorde tolkningar i vår analys men vi försökte hela tiden ställa oss frågande 
och undrande i dessa eftersom att vi inte kan göra på något annat sätt, då detta enbart är våra 
funderingar om hur det skulle kunna vara. Med detta i åtanke kan man kanske säga att detta 
arbete kan ge någonting, även om det hade kunnat ge så mycket mer.

7.2 Metod

Vi upplever att vår metod med kvalitativa intervjuer var den rätta metoden för vår 
undersökning, då det i enkäter kan vara svårt att få tag på upplevelser och känslor bakom 
upplevelserna. Men som sagt, vi skulle ha försökt att gå mer på djupet i våra intervjuer. Vi 
skulle ha vågat nysta mer i deras svar. Å andra sidan talade vi om för dem i början av intervjun 
att de själva bestämde hur mycket de ville dela med sig av till oss, då kanske det blir lite 
konstigt om vi försöker få mer och mer. Men vissa av våra frågor hade kunnat utvecklas mer 
och kanske formulerats annorlunda så att vi kunnat få mer djupgående svar. Vi skulle ha vågat 
ställa mer följdfrågor. Men vi upplever att vi nästan blev lite rädda att klampa in för mycket på 
något som är privat och som de helst inte vill delge oss. Sen måste vi också fråga oss hur djupa 
svar vi skulle ha kunnat få, då vi upplevde att de gånger vi faktiskt försökte oss på att ställa 
någon lite djupare fråga, fnissade de lite och sa något i stil med, ”Oj, vad svårt, det har jag inte  
ens tänkt på.” Sen ska vi självklart inte generalisera och säga att ungdomarna inte kan prata om 
djupa saker, då alla är olika och att detta även var något vi märkte i våra intervjuer, några hade 
lättare än andra att beskriva och förklara.

Ett problem vi stötte på var att det var svårt att få till intervjuer i god tid. Det var svårt att få våra 
kontaktpersoner på skolorna, att kontakta elever i tid, detta var även något vår handledare 
varnade oss för kunde hända. Hade vi kunnat utföra våra intervjuer i ett tidigare stadium hade vi 
kanske haft tid och möjligheter att kontakta våra respondenter igen för följdfrågor och fått mer, 
och framförallt djupare, data att analysera. Detta är något att fundera över till eventuella 
framtida studier. När vi får tag på respondenter via kontaktpersoner vet vi inte heller hur denna 
har valt ut respondenterna och det är också något man måste fundera över om det har någon 
betydelse över för resultatet.
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7.3 Framtid

Då färdigheter i att fatta karriärbeslut verkar vara centralt för elever för att kunna ta sig vidare 
skulle det vara intressant att göra en studie som mer fördjupade sig på studie- och 
yrkesvägledning. Ingen av våra respondenter har träffat en studie- och yrkesvägledare under sin 
tid på IV. Den enda som har gjort det var Gisela och då var det enbart för att hur hon konkret 
skulle gå till väga när hon lämnade in sin ansökan till Fordon. Vi har inte heller frågat dem om 
de gjorde det på grundskolan. Det skulle vara intressant att på något sätt studera hur tidiga 
studie- och yrkesvägledningsinsatser skulle kunna förhindra att dessa elever behöver ha så 
krokiga vägar fram till sin student. Vilka studie- och yrkesvägledningsinsatser skulle vara att 
föredra? Vi tänker att det blir extra viktigt med tanke på de nya reglerna för att komma in på 
gymnasiet, då det blir svårare att byta program vid ett felval och att det blir mycket svårt att 
kunna läsa upp betyg vid för lågt meritvärde (SFS 2010:800, 17 kap. 11 § 2:a stycket; SFS 
2010:2039, 6 kap. 2 §).

Nu när vi är inne på att färdigheter i att fatta karriärbeslut är viktigt skulle det vara mycket 
intressant att testa Peterson m fl. (2002) tankar angående detta i en undersökning. Det skulle 
alltså vara intressant att göra en hel undersökning över vilka studie- och 
yrkesvägledningsinsatser som ger bäst färdigheter i att fatta karriärbeslut. Man skulle kanske 
helt enkelt testa Peterson m fl. teori Cognitive Information Processing.

Då det även är viktigt för människans tilltro till den egna förmågan skulle det vara intressant att 
testa Lent m fl. (2002) tankar om detta. Kanske skulle man även där testa hela deras teori Social  
Cognitive Career Theory. Eller att testa hur all personal i skolan arbetar med att höja elevernas 
self-efficacy, om de överhuvudtaget gör det, och även se hur det skulle vara möjligt att utveckla 
detta arbete.

Sen precis som vi skrev i resultatdiskussionen så skulle det vara intressant att även göra denna 
undersökning igen men att verkligen försöka att få kvalitet i den, och då verkligen försöka att 
fånga respondenternas upplevelser.
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9 Bilagor

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide

Innan intervjun börjar kommer eleven åter att informeras om arbetets syfte. Informanten 
informeras även om anonymiteten, hur det inspelade materialet transkriberas för att där efter 
raderas och även om att det är upp denne själv vad den vill dela med sig av.

Till en början kommer den inledande frågan att ställas till informanten, detta för att få en 
överblick och för att få igång intervjun på ett mjukt sätt. Genom denna fråga kanske även några 
av övriga temans frågor besvaras. Utifrån detta får vi se vilka av de andra frågorna vi behöver 
ställa.

Inledande fråga

1. Kan du berätta lite om tiden från gymnasievalet i årskurs nio fram till idag!

Påverkansfaktorer/motivationsfaktorer

1. Hur såg dina dagar ut på IV?

2. Var det något som var bra med detta upplägg? I så fall vad och på vilket sätt? Om inte, hur 
kommer det sig?

3. Upplever du några skillnader mellan grundskolan och IV?

4. Var du med och planerade hur din tid på programmet skulle se ut? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, hur kommer det sig?

5. Kommer du ihåg om du hade några mål med dina studier på IV?
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6. Trodde du att du skulle nå det/de målet/målen?

7. Förändrades dessa mål under tiden? Vad tror du att detta i så fall berodde på?

8. Fanns det människor inom skolan som har inspirerat dig i ditt gymnasieval? Vilka? På 
vilket sätt?

9. Finns det personer i din omgivning, utanför skolan, som har inspirerat dig i ditt 
gymnasieval? Vilka? På vilket sätt?

Brytpunkt 1

1.  Visste du vilket gymnasieprogram du ville börja på, vid gymnasievalet i årskurs nio?

2.  Kommer du ihåg hur du tänkte kring valet?

3.  Hur kändes det att börja på IV?

4.  Hade du några förväntningar inför din tid på IV? Vilka var dessa i så fall?

5.  Blev tiden där som du hade tänkt dig?

Brytpunkt 2

1.  När visste du vilket nationellt program du ville gå?

2.  Kan du minnas vad det var som gjorde att du ville gå det programmet?

3.  Hur kändes det när du skulle sluta på IV och börja på ett nationellt program?

4.  Trodde du att det skulle gå bra på det nationella programmet?
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9.2 Bilaga 2 Missivbrev till kontaktperson på skola

Hej!

Vi är två studenter som studerar till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Vi 
ska under våren göra vårt examensarbete. Vi kontaktar dig då vi hoppas att du ska kunna hjälpa 
oss.

Vi vill i vårt arbete, genom intervjuer, undersöka vad som har motiverat elever, som tidigare har 
gått på det Individuella programmet, att läsa vidare på ett nationellt program. Vi undrar om du 
har möjlighet att hjälpa oss att komma i kontakt med några elever. Vår önskan är att eleverna nu 
går i årskurs tre på ett nationellt program och att de tidigare har gått på det Individuella 
programmet. 

Tror du att detta skulle vara möjligt får du gärna återkomma till oss för mer information. Vi 
uppskattar verkligen att du tar dig tid. Det är till stor hjälp för oss.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Jennie Ivarsson och Anna Jansson

Jennie Anna

nana9004@student.su.se anja4427@student.su.se

070-4091346 070-2615520
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9.3 Bilaga 3 Missivbrev till elev/respondent

Hej!

Vi är två studenter som studerar till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet.

Vi ska under våren skriva vårt examensarbete. Detta arbete kommer att handla om vad som har 
motiverat elever, som tidigare har gått på det Individuella programmet, att läsa vidare på ett 
nationellt program. 

Vi skulle vilja undersöka detta genom att intervjua elever i årskurs tre. Vi beräknar intervjun tar 
cirka 30 minuter, eventuellt lite längre. Intervjun kommer att handla om tiden från 
gymnasievalet i årskurs nio till början på det nationella programmet. Den som blir intervjuad 
bestämmer självklart själv hur mycket den vill dela med sig av och kan avbryta sin medverkan 
när som helst, utan att komma med en förklaring. Den som blir intervjuad är helt anonym, det 
kommer inte heller att framgå i arbetet vilken skola den intervjuade går på eller i vilken stad den 
bor i.

Vi vill gärna spela in intervjun på en mp3-spelare, detta raderas så fort arbetet är klart och ingen 
annan än vi som gör undersökningen kommer att lyssna på inspelningen.

Det skulle vara till stor hjälp för oss om vi fick ta del av din berättelse!

Ring, mejla eller skicka ett sms till oss om det är något du funderar över.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Jennie Ivarsson och Anna Jansson

Jennie Anna

nana9004@student.su.se anja4427@student.su.se

070-4091346 070-2615520
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Stockholms Universitet

106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00

www.su.se
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