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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att genom fem livsberättelser tolka och förstå problematiken kring 

studieavbrott på fordonsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Dessa 

gymnasieutbildningar är överrepresenterade i den statistik som visar avhopp i den undersökta 

kommunen. Rektorer och studievägledare för dessa program har intervjuats för att presentera 

en bakgrund kring problematiken. Som undersökningsverktyg används så kallad narrativ 

metod, vilket innebär att informanterna, fem ungdomar som hoppat av sina 

gymnasieutbildningar vid någon tidpunkt, fritt och med så liten styrning som möjligt får 

berätta om sina livsöden. Resultatet som analyserats utifrån tidigare forskning visar att det 

finns många olika anledningar och att det inte alltid är negativt att hoppa av sin utbildning. 

Dock visar sig två faktorer tydligare än andra, nämligen individuell mognad och skolans 

förmåga att upptäcka och diagnosticera elever som får svårigheter i utbildningen.  

 

Nyckelord: gymnasieskolan, avhopp, studieavbrott, narrativ metod, genus 
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1 Inledning 

Debatten kring skolans utformning är alltid ett hett ämne och inte minst nu 2010 då det av allt 

att döma kommer att genomföras en ny gymnasiereform. Skolminister Jan Björklund har i 

Svenska Dagbladet uttalat sig kring detta och menar att reformen bland annat ska höja 

statusen på yrkesinriktade program samt leda till minskade avhopp bland eleverna (2009-12-

03). 

 

Problemen kring avhopp är i dagens skola ett faktum. Sedan höstterminen 2004 har det gjorts 

1178 avhopp från gymnasieskolorna i den undersökta kommunen. Det representerar 7,05 % 

av det totala elevantalet. Över samma tidsperiod är siffrorna för barn- och fritidsprogrammet 

och fordonsprogrammet 9,6 % (70 avhoppade av 729 inskrivna) respektive 12,76 % (100 av 

784), vilket innebär att de programmen är överrepresenterade (Utbildningsförvaltningens 

kvalitetssamordnare, 2009-11-26). Vad finns det för orsaker till att dessa individer väljer att 

inte fortsätta sin gymnasieutbildning? Hur kan förståelsen för dessa elevers situationer öka? 

 

Begler & Andersson (Skolinspektionen, 2009-12-03) anser att skolor gör för lite när det 

handlar om att minska antalet elever som väljer att avsluta sin gymnasieutbildning i förtid. De 

menar att detta är ett allvarligt problem i och med den höga ungdomsarbetslösheten som råder 

i dagens samhälle. De menar att skolorna måste ha en strategi för hur de ska kunna minska 

avhoppen och för att alla ska få möjlighet att slutföra sin utbildning. Vad är elevernas 

upplevelser kring hur skolan hanterar situationen?  

 

Kan det finnas intressanta genusaspekter i problematiken kring avhoppade elever? År 2003 

publicerade Boston Magazine en artikel kallad ”The Lost Boys” som tar upp hur en lägre 

andel pojkar än flickor slutför high school och söker till college. Artikeln tar även upp hur de 

män som har slutfört college är mer produktiva och har en säkrare plats på arbetsmarknaden 

jämfört med de män som antingen hoppat av high school eller inte påbörjat studier på college. 

Samtidigt blir kvinnor mer och mer framgångsrika i skolvärlden. (2009-12-02)  

 

Vi vill med denna studie uppmärksamma problematiken kring avhopp, huvudsakligen genom 

att illustrera den utifrån fem avhoppade elevers livsberättelser.  
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1.1 Disposition 

Denna studie inleds med ett väl tilltaget bakgrundsavsnitt som innefattar intervjuer med 

rektorer och studievägledare, alla insatta i frågan om avhoppsproblematiken. 

Bakgrundsavsnittet ligger till grund för resten av studien. Därefter presenteras syfte och de 

frågeställningar som studien söker besvara. Påföljande avsnitt handlar om metodval och 

diskussionen kring detta. Inkluderat i avsnittet finns även en genomgång av hur 

undersökningen utförts. Vidare följer ett avsnitt om den tidigare forskning som finns i ämnet, 

tematiserat efter vad denna studies författare anser vara lämpliga kopplingar i litteraturen. 

Sedan presenteras det resultat som har framkommit baserat på metodvalet. Resultatet är även 

det tematiserat, dock utifrån de teman som hittats i livsberättelserna och inte baserat på de 

teman som redan etablerats i avsnittet om tidigare forskning. Påföljande avsnitt är 

resultatdiskussion och där sammanfogas den tidigare forskningen med både resultatet och 

författarnas analys och åsikter. Samma tematisering som i resultatdelen används för att 

underlätta läsningen och de kopplingar som görs. Därefter presenteras författarnas slutsats där 

arbetets viktigaste punkter sammanfattas. Avslutningsvis tas förslag på vidare forskning upp i 

ett eget avsnitt. Vad gäller studiens arbetsuppdelning har skrivandet skett gemensamt och 

uppdelningen i de praktiska momenten har varit jämn.  
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2 Bakgrund 

Statistik från Utbildningsförvaltningen i den aktuella kommunen visar att mängden avhopp är 

högre från barn- och fritidsprogrammet och fordonsprogrammet i förhållande till 

genomsnittet. Något som är anmärkningsvärt är att både barn- och fritidsprogrammet och 

fordonsprogrammet har högre andel avhopp bland de könen som är underrepresenterade. 

Nedan följer tre tabeller som visar avhoppsfrekvensen över en femårsperiod, ht 04 till vt 09. 

Det ska nämnas att det kan finnas minimala statistiska avvikelser, eftersom det baserat på 

statistiken är omöjligt att kontrollera vilka elever som har flyttat till olika program. Det här är 

dock så exakt statistik som rimligtvis kan tas fram för studiens syfte. 

 

Fordonsprogrammet    

04-05 till 08-09 Flickor Pojkar Båda 
kön 

Inskrivna 34 750 784 

Avhopp 6 94 100 

% avhopp 17,65% 12,53% 12,76% 
 

Barn och fritid    

04-05 till 08-09 Flickor Pojkar Båda 
kön 

Inskrivna 578 151 729 

Avhopp 44 26 70 

% avhopp 7,61% 17,22% 9,60% 
 

 

Alla program    

04-05 till 08-09 Flickor Pojkar Båda 
kön 

Inskrivna 8307 8399 16706 

Avhopp 529 649 1178 

% avhopp 6,37% 7,73% 7,05% 
 

(Utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare, 2009-11-26) 

 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i ett önskemål från rektorn för fordonsprogrammet 

på en gymnasieskola, som kom med förslaget att någon borde skriva en uppsats om varför 

avhoppen var så höga på det program han ansvarar för. Efter möten kring problemet 

utvecklades studien till att undersöka de två program som har bland de flesta avhoppen i 

kommunen, vilka är fordonsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Värt att nämna är 

att de två programmen finns på varsin gymnasieskola och därför kan deras arbete visa sig på 

olika vis.  

 

Vi finner detta problem viktigt för vår kommande yrkesroll då studien kan skapa en förståelse 

hos oss om varför elever väljer att inte fullfölja sin gymnasieutbildning. 
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Under ett samtal med rektorer för barn- och fritidsprogrammet och fordonsprogrammet 

framkommer det tydligt att det viktigaste gällande avhopp, enligt dem, är att skolan ser till 

individens behov och inte motiveras av politiska eller ekonomiska skäl. Rektorerna belyser att 

de känner att skolan inte alltid är det bästa alternativet för alla individer av olika anledningar. 

De menar att diskussionen kring detta problem måste bli nyanserad och ses både från 

skolpolitiskt håll såväl som utifrån ett individperspektiv. I dag anser de att den politiska 

diskussionen kring avhopp kan göra att det ibland glöms bort att det i vissa fall finns skäl som 

talar för ett avhopp eller byte av program. Rektorerna anser att det alltid är viktigast att titta på 

vad som är bäst för varje elev. Rektorn för barn- och fritidsprogrammet anser att skolan som 

organisation alltid kommer att styras av politiker och att det finns ett bra samarbete mellan 

parterna. Dock menar han att diskussionen kring avhopp behöver nyanseras då den tenderar 

att handla om negativa avhopp och han anser att de bra avhoppen behöver belysas ytterligare.  

 

Rektorn för fordonsprogrammet beskriver att han och hans personal, i syfte att motverka 

avhopp, har arbetat med tre olika fokuspunkter, nämligen organisation, information och 

trivsel. Organisation för att tydliggöra verksamheten, information för att göra 

studievägledarna mer aktiva och trivsel för att få ett trevligt bemötande från personalen. Han 

är dock medveten om att problematiken kring avhopp fortfarande finns kvar trots dessa 

ansträngningar.  

 

Som en del av trivselplanen får lärarna inte använda sig av begreppen ”grottan” och ”slottet”. 

Dessa begrepp har blivit vedertagna för många på skolan, både elever och personal, för att 

göra en uppdelning mellan lokalerna där de teoretiska programmen finns och de lokaler där de 

praktiska programmen finns. En av författarna till denna studie har tidigare gått på 

gymnasieskolan i fråga och menar att det då fanns en klar statusskillnad mellan att vara i 

grottan eller i slottet och detta bekräftar rektorn för fordonsprogrammet. Han tillägger att det 

är strängt förbjudet för lärarna att använda sig av termerna grottan och slottet. Han upplever 

dock inte att någon statusskillnad skulle ligga till grund för några avhopp.  

 

Rektorerna är överens om att de ser en klar koppling mellan avhopp och huruvida eleverna får 

sitt förstahandsval tillgodosett, det är inte många som hoppar av om de kommer in på det 

första de söker. Rektorn för barn- och fritidsprogrammet menar att politikerna måste 

tillgodose elevernas förstahandsval för att minska avhoppen, vilket kan innebära att fler elever 

släpps in på exempelvis floristutbildningar eller frisörutbildningar på privatskolor även om 
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dessa utbildningar är dyrare. Han tror att den samhällsekonomiska kostnaden blir mindre 

totalt sett om detta kan leda till färre avhopp. Rektorerna beskriver att fordonsprogrammet 

såväl som barn- och fritidsprogrammet får tjäna som någon slags ”gummisnoddsfunktion” 

eftersom de tar in fler sökande när det behövs. De har känslan av att det anses enkelt att utöka 

platserna på dessa program och att det leder till att de tar in många tredje- och 

fjärdehandssökande. Studievägledaren på barn- och fritidsprogrammet nämner även hon 

problematiken kring att flickor som börjar på hennes program ofta har drömmen att bli 

frisörer men att betygen inte räcker till för detta.  

 

Studievägledaren på fordonsprogrammet menar att det finns lika många anledningar till 

avhopp som antal elever, dock kan det göras vissa generaliseringar, exempelvis mognad, 

sjukdom eller felaktiga val. 

 

På barn- och fritidsprogrammet menar studievägledaren att eleverna från högstadiet ofta har 

fel bild av vad programmet de börjar på innebär. Flertalet elever som söker till barn- och 

fritidsinriktningen gör det för att de tycker att barn är gulliga och tar inte reda på vilka krav 

som ställs på eleverna under utbildningen. Studievägledaren på fordonsprogrammet menar 

även hon att många elever inte är medvetna om vart utbildningen ska leda. Studievägledaren 

på barn- och fritidsprogrammet beskriver att en av anledningarna till att elever hamnar på fel 

utbildning är att de i högstadiet inte är mottagliga för informationen kring gymnasievalet.  

 

Den ena studievägledaren tar upp problematiken kring att välja gymnasieprogram efter vad 

vännerna väljer. De som väljer som vännerna har inte alltid tänkt igenom valet och det kan 

leda till att eleven senare kommer på att det inte är rätt utbildning.  

 

Rektorerna och studievägledarna beskriver även att vissa elever har det jobbigt socialt och att 

detta gör att eleven inte orkar med skolan under vissa perioder. Vissa elever behöver en paus 

för att ta reda på vad de vill göra. Studievägledaren på fordonsprogrammet menar att elever 

som får gå ut på praktik ofta kommer på vad de vill göra eller får struktur i tillvaron. Detta 

kan vara till särskild hjälp för de elever som kommer från hem där fasta rutiner saknas, 

exempelvis att komma upp i tid. Praktikplatsen ger eleverna en bild av vad som krävs ute i 

arbetslivet, vilket ofta saknas i skolvärlden.  
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Studievägledaren på barn- och fritidsprogrammet beskriver att vissa elever inte klarar av de 

krav som ställs på dem under praktikperioderna som ingår i deras utbildning. Dels att de inte 

klarar vardagskraven med exempelvis långa arbetsdagar och dels att de inte klarar av 

vuxenrollen och det ansvar de förväntas ta för barnen på praktikplatsen.  

 

Skolk tas av barn- och fritidsprogrammets studievägledare upp som ett stort problem bland 

elever som till slut hoppar av. Hon beskriver att om eleverna börjar skolka så hamnar de ofta i 

en ond spiral som är svår att ta sig ur. Studievägledaren menar att två anledningar till att 

elever skolkar kan för det första vara att föräldrarna inte ser till att deras barn kommer till 

skolan och för det andra att de är skoltrötta. Det har visat sig att många av eleverna som har 

svårigheter har föräldrar som saknar högre utbildning. Studievägledaren menar att detta leder 

till att dessa elever inte kan få det stöd de behöver med läxor hemma.  

 

Studievägledarna beskriver att mognadsprocessen mellan olika elever kan skilja sig åt. Den 

ena studievägledaren förklarar att det kan skilja fyra till fem år mellan pojkar och flickor i hur 

mogna de har blivit, där flickor ligger före. Mognaden är enligt båda studievägledarna en 

avgörande faktor för hur det kommer att fungera i skolan. Ett exempel på omognad är de 

elever som gör sitt gymnasieval utifrån vad vännerna väljer. Studievägledaren på 

fordonsprogrammet förklarar att det förr fanns praktikplatser via Ungdomscentrum som 

kallades ungdomsplats. Detta var positivt för elever som inte var mogna för gymnasiet då de 

fick lära sig av vuxna om rutiner i arbetslivet.  

 

Den ena studievägledaren beskriver att vissa elever kommer till henne och beskriver att de 

inte orkar med skolan mer. De förklarar att de måste få en paus om de någonsin ska skaffa sig 

en utbildning och att det helt enkelt är en nödvändig del i mognadsprocessen för dem. 

Studievägledarna är överens om att en brist på mognad är en stor orsak till att elever hoppar 

av eller måste ta en paus från sin utbildning. 

 

Fordonsprogrammets studievägledare förklarar att flertalet pojkar och flickor blir påverkade 

av vad vänner anser om de olika utbildningarna. Pojkar vågar inte söka till 

omvårdnadsprogrammet då det inte är socialt accepterat bland vännerna och flickor har svårt 

att söka exempelvis fordonsprogrammet av samma anledning.  
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Studievägledarna beskriver båda två att det i dag finns för få alternativ för de elever som inte 

vill gå kvar på gymnasiet. Förr fanns det ungdomsplatser där elever fick gå ut på praktik och 

under den tiden fick ut lite mer pengar än studiebidraget. Idag är situationen svårare då det är 

sådan konkurrens på företagen. Detta beror mycket på grund av den rådande finanskrisen. 

Företagen har inte möjlighet att ta in praktikanter då det inte finns arbetsuppgifter för dem, 

eller så har platserna redan fyllts av elever från pågående utbildningar, både högskoleelever 

och gymnasieelever. De elever som är utskrivna från en utbildning hamnar längst ner på 

rangordningen. Om studievägledarna inte kan hitta en praktikplats kan de försöka hitta ett 

gymnasieprogram som passar bättre för eleven. De förklarar att samarbetet mellan 

studievägledarna på de olika gymnasieskolorna fungerar bra. Det finns möjlighet för eleverna 

att testa ett par dagar på program som kan vara intressanta att byta till.  

 

Studievägledarna beskriver även att de anpassar utbildningen för de elever som har 

svårigheter i skolan. Antingen genom att ordna praktiska hjälpmedel eller genom att omforma 

utbildningen. Studievägledaren på fordonsprogrammet menar att verktygen de har att tillgå 

för att hjälpa elever i deras utbildning har utökats mycket under de senaste åren. 

Studievägledaren på barn- och fritidsprogrammet menar dock att alla inte vill ta emot hjälpen 

trots att de skulle behöva detta. Hon tror att detta beror på att eleverna inte vill sticka ut eller 

att de till varje pris vill ta studenten med sina vänner. Rektorerna instämmer i att elever ibland 

inte vill ta emot hjälp eller ta en paus från skolan av den anledningen att de inte får ta 

studenten med sina vänner.  

 

Sammanfattningsvis har alla de fyra intervjuade varit väl medvetna om problematiken kring 

avhopp och vi upplever att de gör allt de kan med de resurser de för tillfället har för att 

uppmärksamma alla individer och deras situationer.  
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom fem elevers livsberättelser försöka tolka och förstå vad i 

livet och skolan som kan leda till att de avslutar sin utbildning på fordonsprogrammet och 

barn- och fritidsprogrammet i förtid. Genom att uppmärksamma elevernas egna livsberättelser 

får de chansen att förklara vad som har hänt under sin skoltid. Sannolikt finns det lika många 

anledningar till avhopp som det finns elever som hoppar av. Dock syftar studien till att 

uppmärksamma några av dessa anledningar för att om möjligt nå en bit på vägen i förståelsen 

för dessa elever.  

 

Genom att använda ett hermeneutiskt arbetssätt möjliggörs förståelse för varje elevs 

individuella situation. Elevernas erfarenheter samlas in genom att lyssna på deras 

livsberättelser, deras egen tolkning av hur de har upplevt varje situation. På så vis kan 

tolkning och reflektion, hermeneutikens huvudteser, fullt ut komma till sin rätt och göra att 

problematiseringen av anledningar och eventuella åtgärder får tillräcklig tyngd.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur går det att tolka och förstå de elever som bestämmer sig för att inte fullfölja sin 

gymnasieutbildning på fordons- och barn- och fritidsprogrammen utifrån deras 

livsberättelser om upplevelser och erfarenheter som leder till avhopp? 

 Hur synliggörs eventuella genusaspekter inom problematiken kring avhopp?  
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4 Metod 

Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning av hermeneutikens grunder och avsikter, 

följt av valet av specifik metod, urval, studiens validitet och slutligen en metoddiskussion. 

 

Hermeneutik är ett paraplybegrepp för flera forskningsfilosofier och betyder ungefär 

tolkningslära. Från början handlade hermeneutiken om att kunna tolka och analysera 

bibeltexter under 1600- och 1700-talen men gick sedan över till att användas som metod för 

att tolka icke-religiösa texter. (Davidsson & Patel, 2003:28) 

 

Davidsson & Patel ger en allmän beskrivning av hur hermeneutik används i dag och förklarar 

att människors liv och verklighet har språket som grund och att det är genom det vi skaffar oss 

kunskap och konceptualiserar tankar. Genom att tolka och reflektera över hur språket kommer 

till uttryck både i tal och skrift kan hermeneutiker förstå andra människor och deras 

livssituationer. (Davidsson & Patel, 2003:29) 

 

4.1 Metodval 

Studien syftar till att förstå hur elever ser på orsakerna till avhopp från gymnasieskolan. För 

att få fram elevernas berättelse kring detta kommer studien att bygga på kvalitativa intervjuer. 

 

Davidsson & Patel (2003:78) beskriver att kvalitativ metod är ett samtal mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. De kvalitativa intervjuerna kan dock vara uppbyggda 

på olika sätt. Dels kan intervjun vara uppbyggd med frågor för att få svar på det som 

undersöks och dels kan forskaren välja att inte ha några förberedda frågor. 

  

Johansson (2005:17) beskriver att det under lång tid har funnits och fortfarande finns många 

kritiska röster kring kvalitativ metod. Dock har det vänt och sedan 1980-talet har metoden 

blivit allt mer erkänd i vetenskapliga sammanhang. Kvale (2009:23) menar att det 

intervjuande samtalet alltid har varit ett sätt att få fram viktig information. Emellertid 

beskriver författaren att det tog lång tid innan det sattes ord på intervju som metod.  
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4.2 Narrativ metod 

För att studien skulle få ett djup och inte bli styrd utfördes intervjuerna som berättande samtal. 

Informanterna skulle inte bli styrda av frågor utan på egen hand få berätta kring sina 

upplevelser av skolan. Kvale (2009:169) benämner denna form av intervjuteknik som narrativ 

metod. Kvale menar att narrativ metod går ut på att lägga fokus på de historier som 

intervjupersonerna berättar. Tanken med denna studie är att fokus läggs på det som de 

intervjuade vill uppmärksamma kring deras erfarenheter av skolan. Johansson (2005:23) 

benämner detta som livsberättelser. Johansson menar att det är viktigt att det är människors 

egna tolkningar av sig själva som står i centrum. Informanterna har möjligen inte reflekterat 

kring om det finns händelser under deras skolgång som har lett fram till avhoppet. Den 

narrativa metoden bör öppna upp för reflektion och tolkning både för den intervjuade och för 

den som intervjuar.  

 

Johansson (2005:169) beskriver den berättande intervjuformen som ett samtal. Det handlar 

om att den som intervjuar måste vara uppmärksam på de signaler som informanten ger. Det 

finns signaler som visar när personen vill berätta mer eller när de vill gå vidare i berättelsen. 

En infallsvinkel som kan vara viktig för att få informanterna att prata är, enligt Skott 

(2004:76), att den som blir intervjuad får möjlighet att välja på vilken plats mötet ska ske. 

Detta för att skapa en trygghet kring den person som ska berätta så mycket som möjligt om 

sig själv. Skott nämner även vikten av att, om möjligt, spela in intervjun för att på ett tydligt 

sätt kunna lyssna av hur den intervjuade presenterar olika delar av sin berättelse. Under 

intervjuerna för den här studien användes både inspelning och anteckningar. Detta för att 

intervjuerna skulle ge en så tydlig bild som möjligt av informantens berättelse. 

 

Johansson (2005:170) menar att det är angeläget att de som lyssnar visar med kroppen att de 

är intresserade av att höra mer. Det är också betydelsefullt att ställa följdfrågor som gör att 

den som berättar sin historia förstår att lyssnaren vill höra mer. Det är för denna studie 

väsentligt att skapa en trygghet för informanterna för att de ska vilja berätta kring vad som 

kan vara svåra minnen från skoltiden. Skott (2004:73) beskriver på samma sätt som Johansson 

vikten av att visa informanten intresse. Skott anser att det i hermeneutisk forskning krävs att 

den som intervjuar är genuint intresserad, har kunskap kring metoden samt visar närvaro och 

engagemang.  
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Johansson (2005:170) anser att det är av stor vikt att avsluta samtalet på ett bra sätt. 

Författaren väljer att kalla detta för ”exit talk”. Detta innebär att lyssnaren uppmärksammar 

vissa delar av samtalet och visar att det har funnits intresse för berättelsen. Enligt Johansson 

är det viktigt att komma ihåg det avslutande samtalet för att lyssnaren annars kan verka 

ointresserad för det som har berättats. Skott (2004:33) beskriver precis som Johansson vikten 

av att lyssnaren är engagerad i samtalet. Skott anser att det är värdefullt att visa gensvar till 

den som berättar för att lyssnaren ska få höra hela berättelsen. Om åhöraren väljer att vara 

passiv kommer detta antagligen leda till att den som berättar inte lämnar ifrån sig lika mycket 

information, vilket drastiskt försämrar möjligheterna att dra slutsatser utifrån berättelsen. 

Denna studie krävde att informanterna öppnade sig för att berättelsen skulle ge en förståelse 

till varför de valt att hoppa av gymnasieskolan. Arvidsson (1998:23) är av samma åsikt som 

de två tidigare nämnda författarna. Arvidsson tillägger även att den som intervjuar tydligt 

måste visa vad det är som ska komma fram under intervjun. Informanten bör veta i förväg vad 

som förväntas för att de ska kunna förbereda hur de ska lägga fram sin berättelse. Dock är det 

grundläggande för syftet till denna studie att informanterna inte blir styrda in i svar, utan att 

de fritt får berätta allt om deras upplevelser till skolan och inte bara svara på varför de tror att 

de hoppade av gymnasieskolan.  

 

Kvale (2009:240) beskriver analysen av narrativ metod som en möjlighet att hitta slutsatser 

och koppla ihop olika delar av berättelsen. Författaren menar att det ibland är svårt att få den 

intervjuade att berätta en hel berättelse, men lyssnaren kan efteråt väva ihop de olika delarna 

till en hel berättelse. Det finns även möjlighet enligt Kvale att koppla ihop olika intervjuades 

berättelser med varandra för att skapa en mer tät och tydlig bild över något.  

 

Skott (2004:78) menar att det är av stor betydelse att transkribera en intervju. Författaren 

anser att transkriptionen ska innehålla alla delar som uppkommer i inspelning, exempelvis 

skratt och gråt. Motiveringen är att det är svårt att under transkriptionen avgöra vad som är 

viktiga delar av en intervju och vad som enbart är transportsträcka. Skott (2004:79) beskriver 

att intervju som metod är ett tidskrävande arbete. Johansson (2005:174) menar att något som 

är viktigt vid transkription är att skriva in de pauser informanterna gör. Anledningen till att 

detta är viktigt att belysa är att pauserna kan göras för att ämnet är känsligt att prata om eller 

att något känns svårt. Detta kan betyda mycket i hur tolkandet görs av ett uttalande. 
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4.3 Validitet 

Kvale (2009:264) presenterar validitet som ett sätt att se om studien verkligen beskriver det 

som det var tänkt att den skulle beskriva. Kvale menar att det är viktigt att hela tiden vara 

kritisk till sin egen studie för att på så vis öka dess validitet. Det är viktigt enligt författaren att 

ifrågasätta studien för att minska risken för en snedvriden tolkning. Bell (2003:90) menar att 

för att öka validiteten är det ett bra sätt att lämna ut sina intervjufrågor till exempelvis 

kurskamrater för att få en fingervisning i om frågorna är relevanta. Bell anser även att det är 

svårt att avgöra hur många intervjuer eller enkäter som bör utföras för att studien ska bli 

tillräcklig och representativ. Kvale (2009:268) skriver även att det är värdefullt att ifrågasätta 

intervjupersonernas minne kring en händelse samt ta med i beräkningen att intervjupersonen 

både medvetet och omedvetet hoppar över delar i sin berättelse. Detta kan presentera en risk i 

denna studie, då informanterna kanske har dolt eller missat att berätta vissa delar av sin 

skolgång som de inte är stolta över eller som är för smärtsamma. 

 

Denscombe (2005:122) menar att precision är mycket viktigt i en studie, både när det gäller 

exakthet och detaljeringsgrad i data, samt hur sanningsenlig informationen som samlas in är. I 

en så pass fri studie, sett från informanternas svar, kan det vara svårt att få fram tillräckligt 

relevant information och det går även att ifrågasätta sanningsgraden i informanternas svar. 

Tasker (Tasker i Bell, 2000:199) nämner att vissa intervjumetoder är väldigt subjektiva, 

särskilt när tidsbrist begränsar antalet informanter. Det låga antalet informanter ökar även 

risken för skevheter. Det kan dock hävdas att flexibiliteten som intervjuer erbjuder väger upp 

de negativa sidorna. Tasker (Tasker i Bell, 2000:199) tar upp främst två saker som är stora 

fördelar. Dels är det värdefullt att kunna ställa följdfrågor för att förtydliga eller nå djupare 

insikt i informantens svar och dels får forskaren ytterligare information att analysera i tonfall, 

mimik och pauser hos informanterna.  

 

4.4 Urval 

Informanterna har valts ut baserat på vad Denscombe kallar för ”särskilda kännetecken” 

(2005:173). Författaren menar att denna form av urval är vanligare inom hermeneutisk 

forskning, för att den bättre passar fallstudier i vilka kvalitativa data efterfrågas. Studien hade 

från början fyra huvudsakliga kriterier som urvalet skulle baseras på.  
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1. Informanterna skulle ha hoppat av fordonsprogrammet eller barn- och 

fritidsprogrammet. Detta för att de två programmen är bland dem som får hantera flest 

avhopp. Grundtanken var att vi ville göra en bredare undersökning, men i samarbete 

med rektorerna för nämnda program drog vi slutsatsen att tiden enbart räcker till för 

två program. 

2. De skulle helst ha hoppat av efter att en viss tid av utbildningen hade förflutit. Detta 

för att kunna eliminera informanter som tidigt känt att de valt fel program och snabbt 

bytt till ett annat gymnasieprogram. Vi hoppades även att detta innebar att det var ett 

beslut som hade fått mogna hos dem över tid och att det i sin tur innebar att de hade 

tänkt över saken ordentligt och kunde ge oss en detaljerad berättelse.  

3. Det skulle om möjligt finnas representanter för båda könen på båda programmen, även 

om det kunde vara svårt, då fordonsprogrammet domineras av pojkar medan barn- och 

fritidsprogrammet domineras av flickor. Anledningen till detta var att försöka få båda 

synvinklar eftersom vi har valt att utforska en eventuell genusproblematik.  

4. Rektorerna agerade som filter för att kontrollera att vi inte skickade förfrågan om 

deltagande till före detta elever som de ansåg vara direkt olämpliga av olika 

anledningar. Exempelvis kunde någon elev ha hoppat av på grund av sjukdom eller 

olycka och då var den inte bara ointressant för oss utifrån syftet, utan det var även 

tveksamt ur etiskt perspektiv om de skulle behöva påminnas om svårigheterna i 

onödan.  

 

Dessa kriterier fick bli en mall för urvalet. Dock visade det sig att vissa kriterier blev svåra att 

uppfylla.  

 

Urvalet gjordes från listor som gick fem år tillbaka i tiden. Dessa listor togs fram av 

rektorerna på respektive program. Kriterierna var till en början att studien skulle bestå av fyra 

stycken intervjuer från varje program samt att det skulle vara jämt fördelat mellan könen. 

Detta kom att bli en svårighet då det var få elever som ville ställa upp. Det största problemet 

var att hitta flickor på fordonsprogrammet som hade avslutat sin utbildning i förtid. I 

Utbildningsförvaltningens statistik framgår det att det läsåret 08/09 fanns 13 flickor inskrivna 

på fordonsprogrammet och av dessa hoppade två av under läsårets gång 

(Utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare, 2009-11-26). Detta skapar en förståelse för 

varför det var svårt att få tag i flickor från programmet. Antalet informanter begränsades 

sedan till två personer från barn- och fritidsprogrammet och två personer från 
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fordonsprogrammet samt en elev som hade hoppat av från båda programmen. Studien grundar 

sig även i intervjuer gjorda med rektorer och studievägledare på varje program. Dessa valdes 

ut för att de var de ansvariga rektorerna och studievägledarna för de program som undersöks i 

studien. Resultatet av de intervjuerna finns redovisat i avsnittet Bakgrund.  

 

4.5 Genomförande och resultatbearbetning 

Informanterna som deltog i denna studie fick inledningsvis ett brev (se bilaga) med en 

förfrågan om delaktighet och information om att de skulle bli kontaktade via telefon inom 

några dagar för att bestämma tid och plats för intervju, förutsatt att de ville delta. Brevet 

skulle även tydligt framhäva att deltagandet var frivilligt. Motiveringen till detta var att 

informanterna skulle hinna förbereda ett svar och på så vis känna sig trygga inför 

telefonsamtalet. Att framhäva valmöjligheten kring deltagandet var viktigt så att 

informanterna förstod att de kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. Vid uppföljande 

telefonsamtal uppdagades det att alla inte hade mottagit brevet vilket berodde på felaktiga 

adresser. Detta löstes genom att vid telefonsamtalet förklara ärendet och studiens syfte.  

 

Informanterna fick själva bestämma mötesplats för intervjun. Detta ledde till att intervjuerna 

ägde rum både i hemmiljö och i skolmiljö. Två intervjuer ägde rum i skolmiljö för att 

informanterna själva inte föreslog någon intervjuplats. De fick frågan om det skulle innebära 

problem eller obehag för dem att intervjuas i skolmiljö, men det skulle inte vara några 

problem för någon av dem. 

 

Intervjuerna började med att återigen förklara syftet med studien och att tanken var att de fritt 

skulle berätta kring sina upplevelser och reflektioner. När intervjuerna genomfördes lyssnade 

en mer aktivt och gav respons medan den andre antecknade och kontrollerade att 

inspelningsanordningen, som hade satts igång i intervjuns början, fungerade korrekt. 

Intervjuerna avslutades sedan med att sammanfatta det som sades och tacka för medverkan.  

 

Efteråt transkriberades intervjuerna för att underlätta analys. Bearbetningen av 

transkriptionerna skedde genom att tematisera och försöka se likheter och skillnader mellan 

både informanter och teman. Därefter sågs dessa teman utifrån avsnitten Bakgrund och 

Tidigare forskning för att ytterligare tolka och skapa förståelse. Avslutningsvis kopplades allt 

samman i en avslutande analys. 
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4.6 Metoddiskussion 

Vi motiverar valet av narrativ metod med att vi tror att detta har gett oss möjligheten till att 

själva tolka utifrån intervjupersonernas livsberättelser, då det är den typ av kvalitativ 

intervjumetod som vi anser är mest lämplig för studiens syfte. Vi anser att det är det mest 

tydliga sättet att kunna få fram olika händelser i livet som till slut har lett till ett avhopp från 

gymnasieskolan. Om vi enbart skulle ha ställt frågan om avhopp tror vi att det skulle ha 

begränsat den intervjuade i sitt sätt att svara. Det är inte alla som hoppar av gymnasiet som 

någon gång har reflekterat kring varför de valde att ta det beslutet eller vad det från början 

grundar sig i. Den narrativa metoden är mycket intressant och har för denna studie skapat ett 

djup i intervjuerna. Livsberättelser som metod har gjort att vi verkligen har fått fem 

individuella berättelser. För denna typ av studie har det krävts att informanterna fritt fått 

berätta kring sitt liv och sin skolgång. Detta för att så exakt som möjligt återge deras tankar 

kring avhoppet.  

 

Det som har varit det primära problemet med att använda sig av intervju som metod är att få 

personer att delta i studien. Utifrån våra egna erfarenheter känns det ofta inte lika 

skrämmande att svara på en enkät som att ställa upp på en intervju. Enkät som metod hade 

möjligen gjort att vi hade fått in fler svar, men vi tror dock inte att det hade kunnat bli lika 

utförliga svar som vi fick via intervjuerna. Som vi tidigare har skrivit är syftet med denna 

studie att få livsberättelser kring problemet och detta blir enligt oss näst intill omöjligt med en 

enkätstudie. 

 

Vi valde att skicka ut ett informerande brev angående att de skulle bli kontaktade om 

deltagande i en intervju. Tanken bakom brevet var att skapa en trygghet hos personerna. 

Resultatet blev dock att alla inte hade mottagit brevet, men några var ändå intresserade av att 

ställa upp. Detta har gjort att vi har reflekterat kring om brevet var överflödigt eller om det 

ändå gjorde att vi övertalade någon till att delta. Vi tror att det i slutändan alltid är bättre att 

vara noggranna och övertydliga med den information som skickas ut, speciellt eftersom vi 

inte kan se hur ett brevutskick skulle kunna påverka negativt. 

 

I avsnittet Validitet tar vi upp hur bortfall i och annan påverkan på livsberättelserna kan 

förekomma. Något som kan ha påverkat informanternas berättelser är hur lång tid det har gått 

sedan avhoppen skedde. Skolgången pågår under en lång tid och med tiden kan det bli svårt 
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att minnas vad som egentligen hände. Dock tror vi inte att detta har påverkat resultatet 

negativt, då vi är ute efter att undersöka deras bild av situationen som den ser ut i dag. Något 

som vi dock inte kan påverka i informanternas berättelser är sådant de väljer att inte prata om 

och sådant som de själva anser inte är viktigt att nämna. Det som informanterna inte nämner 

är egentligen inte relevant för oss då vi vill återberätta deras upplevelser och det de inte anser 

är viktigt är heller inte viktigt för oss.  

 

Vad vidare gäller validitet i denna studie tycker vi att vi har gjort vad vi har kunnat för att 

säkra relevansen i informanternas svar. Detta eftersom vi har fått det informativa brevet 

kontrollerat av våra handledare, vilket enligt Bell (2003:90) är viktigt för ökad validitet. Vi 

har även ställt följdfrågor för att nå djupare insikt i informanternas svar, vilket är något som 

Tasker (Tasker i Bell 2000:199) uppmärksammar.  

 

Det vi tror är betydelsefullt för intervjuerna är att en av oss har ansvarat för intervjun medan 

den andra har antecknat sådant som har skett utanför talet. Detta för att ha möjlighet att 

koppla kroppsspråk till det informanten säger. På detta sätt tror vi att det finns möjlighet att 

märka om det finns delar av berättelsen som informanten inte vill tala om.   

 

Intervjutranskriptioner är enligt Skott (2004:79) ett tidsödande arbete, men vi anser att det är 

värt besväret då det är i transkriptionerna som intressanta analyspunkter kan synliggöras. 

Orsaken till att vi valde att använda oss av intervjuer var för att vi antog att berättelserna 

skulle ge rikligt med information och skapa en god möjlighet för oss att tolka och reflektera. 

 

Slutligen bör det nämnas att det finns en tydlig skillnad mellan tematiseringarna i avsnitten 

Tidigare forskning och Resultat. Detta beror på att vi ville undvika styrning från litteraturen i 

resultatet och låta båda uppdelningar stå på sina egna ben och låta vår analys och 

slutdiskussion knyta ihop dem. Vi anser inte att detta gör det förvirrande, utan att det 

tydliggör de skillnader och likheter som finns mellan denna studies resultat och den tidigare 

forskning vi har kunnat hitta. Vi skulle i resultatdelen kunnat använda oss av samma 

uppdelning som i den tidigare forskningen, men vi kände att vi då kunde bli låsta av vad 

tidigare forskning hade kommit fram till och då inte vara lika öppna för vad vårt resultat gav 

för nya tematiseringar och uppslag. 
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5 Tidigare forskning 

Detta avsnitt tar upp den forskning och de teorier som är relevanta för studiens syfte. 

Avsnittet är uppdelat i olika underrubriker efter olika teman för att tydliggöra olika aspekter 

kring avhoppsproblematiken.  

 

För att skapa en bred och grundläggande förståelse kring avhoppsproblematiken förklarar 

Beckne (1995:37) att det är svårt och komplicerat att ta reda på varför ungdomar väljer att 

hoppa av skolan. Författaren beskriver att det ofta inte finns en anledning till att ungdomar 

hoppar av, utan att det är flera händelser som till slut leder till ett avhopp. Beckne (1995:39) 

väljer att presentera tre olika kategorier som författaren anser kan påverka ungdomar som 

avslutar sina studier i förtid. Den första benämner Beckne som ”individperspektivet”. Med 

detta menar författaren exempelvis sjukdomar, läs- och skrivsvårigheter och fysiska 

handikapp. Den andra kategorin kallas ”miljöperspektivet” och här väljer Beckne att dela upp 

det i interna och externa miljöfaktorer. Interna miljöfaktorer står för hemmiljö och skolmiljö 

och det externa miljöfaktorerna står för exempelvis ungdomsmiljö, arbetsmarknad och 

massmediapåverkan. Den tredje och sista kategorin är ”tidsperspektivet”. Här ingår bland 

annat mognad, inlärningstid och pubertetssvårigheter (1995:40f). Beckne anser att detta sätt 

att kategorisera synliggör, på ett tydligare sätt, anledningar till att ungdomar avslutar sina 

studier i förtid.  

 

5.1 Samhälls- och skolutveckling 

Murray beskriver att uppmuntran till att läsa vidare efter obligatoriska skolgången kom under 

början av 1970-talet då arbetslösheten började öka. Detta ledde till att fler ungdomar valde att 

fortsätta med sina studier och de som hoppade av eller de som aldrig påbörjade 

gymnasieutbildningen blev en minoritet i samhället. Denna minoritet hamnade utanför 

samhället och fick svårt att få arbete eftersom arbetstillfällena hade minskat. Murray menar att 

det blir speciellt svårt för dessa ungdomar då de är i en känslig period av deras liv, där de ska 

gå från ungdomar till att bli vuxna. (Murray 1994:4) 

 

I Ungdomsstyrelsens studie (1996:41) beskrivs gymnasieskolan som att den förr var en skola 

för ett fåtal ungdomar, vilket senare har förändrats och nu ska vara en skola för alla. I samma 

rapport beskrivs även den lag som säger att kommunerna är tvingade till att erbjuda alla 
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ungdomar i kommunen en gymnasieplats. Ansvaret för ungdomarna ligger hos kommunen 

fram till att de fyller 20 år. Kommunens skyldighet är att se till att ungdomar som inte 

fullföljer sin utbildning i stället blir placerade på ett individuellt program för att stimuleras till 

vidare studier. Hjörne & Säljö (2008:27) nämner även att begreppet en skola för alla är något 

som har kommit på senare tid. Förr var skolan för de rika och fattiga behövde inte den 

kunskapen, ansågs det. Det har även funnits perioder då de barn som inte ansågs tillräckligt 

intelligenta plockades bort från skolan, då de ansågs kunna göra större nytta någon 

annanstans. Helldin (2002:17) beskriver även han en skola för alla. Författaren förklarar att 

förespråkarna för en enhetsskola anser att skolan ska vara en mötesplats för alla. Det ska vara 

en demokratisk plats där solidaritet ska råda. Elevers olika åsikter, tankar, styrkor och 

svagheter ska respekteras i en skola för alla.  

 

Ungdomsstyrelsen (1996:35) beskriver förändringen kring betydelsen av skolan. Samhället 

och arbetsmarknaden har förändrats och ställer i dag högre krav på potentiell arbetskraft. De 

menar att kunskapen ungdomar får i skolan både ger en starkare ställning på arbetsmarknaden 

men också på fritiden, då ungdomarna kan ha möjlighet att engagera sig i olika 

samhällsfrågor. Vidare beskriver Skolverket i sin studie (2008:62) att fler och fler ungdomar i 

dag påbörjar en gymnasieutbildning. Detta beror på den osäkra arbetsmarknaden och att 

samhället har förändrats. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men i dagens samhälle ses 

den oftast som obligatorisk. Det är därför viktigt att gymnasieskolan är anpassad för alla olika 

individer med olika bakgrund. 

 

Bunar och Trondman (2001:60ff) diskuterar skötsamhetskultur och förklarar att det är ett 

beteende som kunde börja urskiljas i början av 1900-talet. Det handlar om hur arbetarklassen 

då hade en mentalitet som innebar att de inte hade råd att missköta någon del av sina liv på 

något sätt alls. Pappan i familjen, som då var ende brödvinnare, stämplade in på jobbet efter 

att ha gått upp klockan fem på morgonen, medan mamman stannade hemma för att lappa 

kläder och laga mat. Samtidigt skulle barnen sköta sig helt och hållet vilket innebar allt från 

att städa rummet till att sköta skolan. Under den tidiga delen av 1900-talet var begreppet 

”utvidgad skötsamhet” (2001:63) aktuellt, eftersom skötsamheten skulle genomsyra alla delar 

av vardagen. Ju längre fram i tiden forskare har undersökt, desto mer begränsad har 

skötsamhetskulturen blivit. På 70-talet kunde arbetarklassbarn, kallad ”skötsamhetens 

barnbarnsbarn” (2001:64) av Bunar och Trondman, visa en likadan mentalitet, fast mycket 

mer begränsad. I stället för att skötsamheten genomsyrade hela vardagen fanns en mentalitet 
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vars huvudbudskap enligt författarna var ”om man bara sköter sig får man ett jobb” (2001:63). 

Bunar och Trondman (2001:65) avslutar sin tankegång med att påpeka att flyktingströmmen 

har ökat på senare år och att invandrarna, på samma sätt som de svenska arbetarklassbarnen, 

har en begränsad skötsamhetsmentalitet. Skillnaden är att kraven på folk som ska ut i 

arbetslivet nu är mycket högre. Författarna pekar på arbetskraftsinvandringen på 70-talet och 

faktumet att många finska män som arbetade i industrin hade klarat skolan sämst, men det 

sågs inte som ett problem eftersom de fyllde en funktion i samhället i och med sin plats i 

industrin. Författarna (Bunar & Trondman 2001:77) menar att i dag behövs det nästan alltid 

en gymnasieutbildning för att få jobb, oavsett om det handlar om industri eller inte, särskilt 

eftersom arbetsmarknaden sedan början av 90-talet har sett en ökad ungdomsarbetslöshet, 

färre ungdomar som arbetar heltid och färre ungdomar som har fast anställning.  

 

5.2 Skolans ansvar och miljö 

I Skolverkets studie (2008:29) beskrivs marginaliseringen som sker bland de olika 

programmen i gymnasieskolan. Studien presenterar tre olika marginaliseringar. Den första 

benämner de som skolvärde. Undersökningen visar att ungdomar som går 

fordonsprogrammet, industriprogrammet och elprogrammet känner sig mindre viktiga än de 

som exempelvis läser naturvetenskapligt program. Studien visar även att ungdomarna anser 

att lärare också har åsikten att elever är mer eller mindre kunniga beroende på vilket program 

de går. Detta visar på att elever behandlas på olika sätt beroende på vilken linje de väljer att 

läsa i gymnasieskolan. Den andra marginaliseringen som tas upp är normal eller avvikande. 

Skolverket (2008:30) beskriver att skolan alltid vill nå de normala eleverna och de som inte 

når dessa kriterier blir avvikande. Anledningen till att detta tas upp som en marginalisering är 

att eleverna som exempelvis får särskilt stöd ses just som annorlunda och ställs utanför den 

normala undervisningen. Skolverkets studie visar att detta kan påverka dessa elever till att 

hoppa av skolan då de känner sig avvikande från övriga elever; utanförskap kan skapa 

omotiverade elever. Skolverkets (2008:31) rapport visar även på att lärare i dag använder 

begreppet ”nya elevkategorier”, med detta avses elever som inte faller in bland de normala 

eleverna. Lärare som kategoriserar elever kan skapa utanförskap och på så vis öka avhoppen 

bland eleverna. Den tredje kategorin kallas för ämnesidentitet. Skolverket (2008:32) beskriver 

att elever på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen har flest underkända betyg i 

kärnämnena. Anledningen till detta anses vara att det görs en tydlig skillnad på kärnämnena 

och karaktärsämnena. Detta leder till att elever inte ser användningen av kärnämnena och 
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presterar många gånger mindre bra i dessa. Problemet är att lärare snarare väljer att göra en 

förenkling av ämnet i stället för att anpassa det efter elevernas intresse. Anpassningen till 

elevernas grundintresse skulle möjligen tydliggöra användningen av kärnämnena för dessa 

elever. Enligt Skolverket (2008:33) skapar dessa tre kategorier av marginalisering skoltrötthet 

hos elever, som sedan leder till avhopp.  

 

En annan faktor som har visat sig spela stor roll är hjälp och stöd från skolans håll. Skolverket 

har i sin studie även fått fram att många elever har känslan av att hjälpen från skolan kommer 

alldeles för sent och att det handlar om svårigheter i många delar av skolan. Eleverna 

beskriver att lärarna inte vill ta tag i problemet och att lärarna säger att det kommer att lösa 

sig. Dock visar eleverna i studien en mycket positiv bild kring studievägledarnas sätt att 

arbeta och hjälpa. Det enda som är negativt är att studievägledarnas hjälp ofta kommer för 

sent, då eleverna inte har vetat vart de ska vända sig när lärarna vänder dem ryggen. 

Skolverkets studie visar även att elever som har varit i kontakt med studievägledare kring 

avhopp, upplever en positiv respons kring valet. Det är vanligt att studievägledare anser att 

det är bra för dessa elever att känna på hur det känns utanför skolan och sedan komma tillbaka 

igen. (Skolverket 2008:26f) 

 

Skolverket beskriver att det i dess studie visar sig att den vanligaste anledningen till att 

ungdomar hoppar av gymnasieskolan är skoltrötthet. Dock visas det att skoltrötthet kan 

skapas av att stödet hemifrån är bristande, stödundervisningen i skolan är för dålig eller att 

gymnasieprogrammet upplevs som ett felaktigt val. (Skolverket 2008:28) 

 

Hjörne & Säljö menar att skolan ständigt kommer att brottas med problematiken att hjälpa 

alla elever med olika problem som kan uppstå i skolan. De menar att det är viktigt att arbeta 

för att alla barn ska känna sig trygga och hemma i en skolmiljö. Hjörne & Säljö anser att 

skolan ofta får ta på sig skulden för alla de problem som uppstår i skolan, när det ofta kan 

vara så att problemen kommer hemifrån och att det är i skolan som eleverna har en fristad. 

(Hjörne & Säljö 2008:56) 

 

Ungdomsstyrelsen (1996:48) beskriver problematiken kring de elever som inte fullföljer 

gymnasieutbildningen. De har kommit fram till att det som kännetecknar de elever som 

hoppar av tidigt under gymnasiet eller som redan hoppar av under högstadiet har bristande 

kunskaper i svenska, matematik och engelska. Enligt Ungdomsstyrelsen (1996:49) är 



 

26 

 

gymnasieskolans viktigaste uppgift att visa nyttan med utbildningen. Det är betydelsefullt för 

eleverna att se att kunskapen kommer att kunna användas i arbetslivet och även på fritiden. 

För att skapa motivation måste en utbildning kännas intressant och meningsfull för eleverna. 

Det är enligt Åhs (1998:113) av stor betydelse att pedagoger ser elever både på ett 

intellektuellt och personligt plan. Det finns alltid en risk för pedagoger att ”tappa” elever på 

vägen, vilket leder till att dessa elever aldrig får möjlighet att känna sig kompetenta.  

 

Något som tydliggörs i en studie av Skolverket är problematiken kring att elever anser att det 

är stor skillnad på skolan och arbetslivet. En elev i studien menar att allting är mer på allvar 

ute i arbetslivet och att i skolan blandas allt med raster där eleverna kan umgås med vänner. 

(Skolverket 2008:73) 

 

Beckne (1995:99) beskriver olika faktorer som kan påverka eleverna till avhopp. En av dessa 

faktorer är att elever hoppar av gymnasieskolan på grund av bristande information. 

Författaren menar att i dagens skolor är den viktigaste formella informationskällan 

studievägledaren. Den viktigaste informella informationskällan är i stället vännerna. I 

Becknes studie (1995:99) framkommer det att eleverna som har hoppat av anser att 

informationen från högstadiet till gymnasieskolan var bristfällig. Flertalet av eleverna anser 

att de skulle ha behövt mer information om vart de olika gymnasieprogrammen leder 

någonstans och hur mycket krav som ställs på eleverna på gymnasieskolan. Eleverna menar 

att den information som de fick under högstadiet inte stämmer överens med verkligheten. 

Murray (1994:6) anser att skolan alldeles för sent försöker locka elever att fortsätta sina 

studier på gymnasiet. Att gå in med resurser i årskurs nio anser författaren vara alldeles för 

sent då beslut om avhopp antagligen tas mycket tidigare under skolgången.  

 

5.3 Genusaspekter på avhopp 

Ungdomsstyrelsen påvisar en skillnad i könsfördelningen mellan de olika 

gymnasieprogrammen. Det är inom de tekniska utbildningarna som pojkarna söker sig och till 

omvårdnad, barn- och fritid och hantverk som flickor söker sig. Det har inte skett någon direkt 

utjämning inom könsfördelningen bland programmen sedan mitten av 1980-talet. Dock är 

dominansen av pojkar större på de tekniska programmen, än vad dominansen är av flickor på 

de humanistiska programmen. Grunden för vilket val flickor och pojkar gör till 

gymnasieskolan läggs redan under högstadiet. Här blir det tydligt att flickor väljer estetiska 
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och praktiska ämnen som tillvalsämnen, medan pojkarna snarare väljer teknik- och 

matematikämnen. (Ungdomsstyrelsen 1996:43) 

 

Jönsson et al menar att det i deras studie visar sig att flickor, oberoende av vilken social grupp 

de tillhör, är mer inriktade på teoretiska studier och har även högre betyg från högstadiet än 

vad pojkarna har. Dock beskriver författarna att undantag görs kring de pojkar som är 

uppvuxna i akademikerhem. (Jönsson et al 1994:40) 

 

Enligt Ungdomsstyrelsens studie är majoriteten av dem som söker till högskolan kvinnor. 

Orsaken till detta är valet av gymnasieprogram som skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 

Programmen där flickor är överrepresenterade kräver ofta fortsatta studier, medan pojkar ofta 

läser yrkesförberedande program vilket inte kräver eftergymnasial utbildning. 

(Ungdomsstyrelsen 1996:60) 

 

Skolverket beskriver att det finns en tydlig bild av att avhoppen är högre bland flickor på de 

program som är mansdominerade, exempelvis fordonsprogrammet och byggprogrammet. 

Detta återkommer även för pojkarna på de kvinnodominerande programmen, exempelvis 

omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. (Skolverket 2008:19) 

 

I ovan nämnda studie av Skolverket visar det sig att flickor får mer stöd från lärare för att de 

har högre betyg. En elev beskriver att det var positivt att vara flicka för att pojkarna inte 

gjorde någonting i klassrummet och då hjälpte lärarna flickorna mer. Denna elev menar att 

hon gjorde lika mycket som vissa pojkar men att hon ändå fick högre betyg. En annan skillnad 

som framkommer är att flickors skolgång, i större utsträckning än pojkars, påverkas negativt 

av sjukdomar av olika slag. En flicka berättar om svår astma och en annan flicka berättar om 

allergi, båda kommer fram till att detta har gjort att de kommit efter i skolan. (Skolverket 

2008:52ff) 

 

Garbarino (2000:183) förklarar i sin bok om begreppet "The Lost Boys" att pojkar i större 

utsträckning än flickor behöver ha en meningsfull framtid för att kunna hantera nuet i 

vardagen. Har pojkar en otrygg framtid behöver de hitta något som ger dem en överdriven 

känsla av meningsfullhet för att kompensera. Författaren (Garbarino 2000:74f; 2000:195) 

menar att det antagligen är för att pojkar, till skillnad från flickor, generellt sett inte lär sig att 

internalisera problem eller att prata om dem. Garbarino (2000:184) fortsätter med att 
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ungdomar ser på sin tillvaro som meningsfull om de är rotade i en "begriplig och ordnad 

värld". Att följa regler, att respektera äldre, att arbeta hårt, att vara kärleksfull och att ta hand 

om andra är alla logiska saker ungdomar gör om de får se de positiva effekterna. Om de 

däremot inte får det blir de rotlösa och saknar riktlinjer i livet. Garbarino (2000:264) anser 

även att en annan stark faktor som kan bidra till att ungdomar tappar tilltro till framtiden är 

om de genomgår trauman, både fysiska och känslomässiga. Återigen påverkar detta ofta 

pojkar starkare än flickor på grund av de olika sätten de generellt sett hanterar svåra 

situationer. 

 

5.4 Sociala faktorer 

Garpelin beskriver att majoriteten av eleverna i hans studie väljer gymnasieskola och program 

efter vad de själva vill och inte vad vännerna anser. Författaren påpekar även att vissa elever 

aktivt väljer något helt annat än vad vännerna från högstadiet väljer för att komma bort från 

”gänget” som eleven har umgåtts med under högstadieperioden. Garpelin förklarar att detta 

vanligtvis beror på att eleverna vill starta upp någonting nytt i samband med påbörjad 

gymnasieutbildning. Elever anser många gånger att vänner som har varit umgängeskretsen 

under högstadietiden, kan inverka hämmande på studierna. (Garpelin 2003:382) 

 

Flertalet av de intervjuade i en studie genomförd av Skolverket menar att de, inför valet till 

gymnasieskolan, inte hade en aning om vad de ville arbeta med i framtiden. En pojke nämner 

att han valde inriktningen på grund av att kompisen sökte dit, en annan elev beskriver att det 

fick bli det program som betygen räckte till. (Skolverket 2007:36f) 

 

Beckne beskriver att elever har påverkats av vännerna i valet till gymnasieskolan. Detta leder 

i sin tur att eleven hamnar på fel utbildning och hoppar därför av. Dock är det enbart ett fåtal 

elever som beskriver utanförskap och mobbning som anledning till att avsluta studierna i 

förtid. Beckne beskriver att kamratskap emellertid spelar en liten roll när det handlar om 

avhopp från gymnasieskolan. (Beckne 1995:111) 

 

Ungdomsstyrelsen (1996:27) beskriver hemförhållandenas påverkan på ungdomar. Dess 

studie belyser att föräldrar som visar intresse för sina barns studier skapar en miljö och ett 

ekonomiskt stöd för att skapa en positiv atmosfär kring skolan och studierna. Detta ställs i 

Ungdomsstyrelsens rapport i förhållande till arbetarhemmen, där det ofta finns brister kring 
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engagemang och pengar. Detta leder till att dessa barn inte studerar under lika lång tid. 

Murray (1994:21) uppmärksammar likaså problemet kring att barn som växer upp i 

medelklassfamiljer klarar sig bättre i skolan än vad de barn som växer upp i arbetarklassfamilj 

gör. Föräldrarnas yrkes- och utbildningsval sätter spår i hur barnen väljer att forma sina liv. 

Ungdomsstyrelsen (1996:44) beskriver att det tydligt går att se att ungdomars sociala 

bakgrund påverkar valet inför gymnasieskolan. Det är vanligare att ungdomar med 

tjänstemannabakgrund väljer studieförberedande program och att ungdomar med 

arbetarbakgrund i större utsträckning väljer yrkesförberedande program. Jönsson et al 

(1994:40) menar att det även i deras studie framkommer att ungdomar från 

medelklassfamiljer i allmänhet har högre betyg än ungdomar från arbetarfamiljer. Detta leder 

till att ungdomar från medelklassfamiljer söker vidare till teoretiska utbildningar och har som 

mål att fortsätta sina studier. Jönsson et al (1994:40) menar att dessa elever sällan har funderat 

på att avbryta sina studier för att till exempel arbeta, vilket är ett ganska vanligt 

förekommande bland ungdomarna uppvuxna i arbetarfamiljer. 

 

Murray anser att ett exempel på vad de ungdomar som väljer att inte fortsätta med 

gymnasiestudier har gemensamt, är den ekonomiska situationen och studietraditionen 

hemifrån. Det blir mer angeläget för dessa elever att tjäna pengar och detta väger tyngre än att 

gå i skolan utan inkomst. (Murray 1994:5) 

 

Skolverket (2008:18) beskriver att resultaten för ungdomar som har föräldrar med hög 

utbildningsnivå har förbättrats, medan betygen för ungdomar med föräldrar som har låg 

utbildningsnivå inte har förändrats. Dess studie visar i stället att avhoppen kring lågutbildade 

familjers barn har ökat. Vidare beskriver Skolverket (2008:27) att ungdomar med lågutbildade 

föräldrar ofta inte blir hejdade i sitt beslut att hoppa av skolan. De flesta föräldrar anser i 

stället att det kommer bli bättre för deras barn när de har fått ett riktigt arbete. Bunar och 

Trondman (2001:99) förklarar vidare att de två huvudfaktorerna som påverkar ungdomars 

skolprestationer är föräldrarnas utbildningsnivå och klasstillhörighet. Författarna menar även 

att det visas ännu tydligare vid högre studier. 

 

Bunar och Trondman förklarar hur en familj kan drabbas om ett av barnen inte studerar på 

heltid eller missköter sin närvaro i skolan. Det är inte bara studiebidraget som försvinner, utan 

familjen kan även helt och hållet bli av med, eller få reducerat, bostadsbidrag, flerbarnstillägg 

och förlängt underhållsstöd. Detta på grund av att ett barn som fyllt 18 och slutar studera inte 
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längre räknas som ett barn i bidragsberäkningarna. I värsta fall kan en familj förlora tusentals 

kronor. (Bunar & Trondman 2001:98) 

 

Jönsson et al (1994:46) menar att ungdomars fritidssysselsättning också kan påverka 

studieresultaten i skolan. Ungdomar som växer upp i familjer ur den högre sociala gruppen 

sysselsätter sig ofta med fritidsaktiviteter som det finns någon nytta med. Det vill säga att 

dessa aktiviteter kompletterar det ungdomarna lär sig i skolan och skapar kunskap som de kan 

ha nytta av i framtiden. Ungdomar från arbetarfamiljer väljer i stället att utöva aktiviteter som 

ligger långt ifrån skolans värld. Föräldrarna till dessa ungdomar påverkar inte valet av 

aktivitet så länge ungdomarna sköter sig. 

 

Åhs (1998:32) menar att om vi som barn inte blir uppmärksammade och får våra behov 

tillfredsställda kommer detta att märkas i vuxenlivet. Som vuxen kommer din självkänsla att 

ha försvagats och oro och osäkerhet är starka känslor för dessa personer i livet. Åhs (1998:48) 

anser att det är viktigt att vi får samspela med andra människor för att vi ska kunna känna oss 

tillfredsställda. Författaren beskriver att det är genom kommunikation som det finns möjlighet 

till bekräftelse. Det är betydelsefullt att få presentera sina åsikter och utbyta tankar med andra 

för att kunna känna samhörighet. Detta kan i sin tur leda till ökad självkänsla.  

 

5.5 Individuella faktorer 

Skolverket beskriver att deras studie kring elever som avslutar sina gymnasiestudier i förtid 

visar att en av anledningarna till avhoppen är diagnoser och sjukdomar. Skolverkets studie 

visar att det inte enbart handlar om sjukdomar eller diagnoser hos eleverna, utan även hos 

människor runt omkring dem. En av de intervjuade i deras studie förklarar att hans pappa blev 

sjuk i cancer och att detta ledde till svårigheter med skolarbetet. (Skolverket 2007:32f) 

 

Enligt Skolverket är den näst vanligaste anledningen till att elever hoppar av skolan är fysiska 

och psykiska sjukdomar. I studien visar det sig att elever som blir sjuka upplever att de missar 

så mycket att de till slut hamnar i en ond spiral där de aldrig hinner ifatt med de studier de har 

missat. (Skolverket 2008:33) 

 

Jönsson et al tar upp problematiken kring betyg ifrån högstadiet. Författarna menar att om 

betygen är höga är också valmöjligheten inför valet av gymnasieprogram större. Har elever 
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haft svårigheter i skolan och därför fått låga betyg leder det till att valmöjligheten inför 

gymnasiet minskar drastiskt. (Jönsson et al 1994:43) 

 

Murray påpekar även att skolsvårigheter är en bidragande orsak till avhopp från vidare 

studier. Författaren beskriver här att det finns åsikter som menar att skolan under lång tid 

manar ut dessa elever för att de inte uppfyller skolans krav. Av de elever som hoppar av eller 

aldrig påbörjar studier på gymnasiet, finns det många som har visat tydliga tecken på 

svårigheter i grundskolan, men som aldrig har fått hjälp och till slut fått lämna skolan. 

(Murray, 1994:6)  

 

Åhs hävdar att en av de viktigaste faktorerna i livet är hur vi upplever oss själva. Ett exempel 

som Åhs tar upp kring olika företeelser som kan påverka vår självbild, är att vi känner 

kompetens inom ett område. Författaren skriver att ”[e]n viktig fråga blir därför om behovet 

att få känna sig kompetent kan tillgodoses hos varje elev, eller om skolarbetet är upplagt på ett 

sådant sätt att vissa elever med nödvändighet kommer att uppleva sig själva som förlorare.” 

(Åhs 1998:15). När människor inte känner sig kompetenta är risken stor att de beter sig 

olämpligt inom andra områden också, eftersom de vet att de inte kan lyckas. Det är viktigt för 

alla människor att få utöva någon aktivitet där vi har möjlighet att lyckas. (Åhs 1998:15)  
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6 Resultat 

Nedan följer för studiens syfte relevanta delar av livsberättelserna, redovisade efter 

tematiseringar baserat på likartade uttalanden från informanterna. För att de fem 

informanterna ska få vara anonyma har alla namn fingerats och all information som möjliggör 

identifiering har redigerats. De siffror inom parenteser som finns i citaten representerar 

talpauser och kan innebära att det tydliggör om något är extra svårt att prata om, vilket 

Johansson (2005:174) påpekar är viktigt enligt narrativ metod. Det är även värt att nämna att 

de flesta av informanterna uppvisade tydliga tecken på nervositet genom att exempelvis flacka 

med blicken eller pilla med kläder eller mobiltelefon.  

 

6.1 Skolans påverkan 

I detta avsnitt presenteras det informanterna berättar kring skolans agerande vad gäller 

exempelvis stöd och information.  

 

Informanten Maria förklarar att hon första året på barn- och fritidsprogrammet blir varnad och 

väljer därför att hoppa av utbildningen. Maria förklarar att hon började skolka och när hon väl 

hade gjort det en gång så blev det som en ond spiral. Dock menar hon att under denna tid är 

det inte lärare eller klasskompisar som är problemet, utan snarare skoltrötthet. 

 

M: […] Och det var ju inget fel på just klassen jag gick i eller lärarna utan då var ju också lite jag 

så här skoltrött efter nian. Eh och sen så börjar man väl skolka så sitter det i så man skolkar typ 

hela tiden. 

 

Både Viktor och Robert beskriver positiva erfarenheter kring stödet från de olika 

studievägledare de varit i kontakt med. Viktor kom överens med sin studievägledare om att 

byta program. Robert förklarar att när han skulle byta från barn- och fritidsprogrammet fick 

han stort stöd av sin studievägledare. 

 

V: Då skrev hon ut andra program också som kunde, som jag trodde kunde passa mig så gick jag 

igenom dom också så valde jag bageri. 

 

R: Så jag började på [en gymnasieskola] men hon SYO:n som jag hade hon, hon tycker inte [en 

gymnasieskola] verkar jättebra så här, eller hon gillar inte den skolan så mycket men hon försökte 
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hjälpa så mycket som möjligt, hon var ju med typ när jag skulle gå dit så åkte hon med mig till 

skolan. 

 

Robert beskriver även att han har skilda upplevelser av stöd från studievägledare på olika 

skolor. Han förklarar att han på fordonsprogrammet tyckte att det var lättare att prata med 

lärarna om vad han ville göra. På barn- och fritidsprogrammet valde han i stället att vända sig 

till studievägledaren då han redan hade haft kontakt med henne på grundskolan. Denna 

studievägledare manade på honom att fortsätta studera när Robert egentligen hade planerat att 

helt avsluta sina studier. Robert uttrycker hur han hela tiden har haft svårt med att bestämma 

sig för vad han vill göra.  

 

R: Men eh när jag gick på [barn- och fritidsprogrammet] där, där snackade hon mycket och så fick 

jag mycket hjälp men inte på [fordonsprogrammet] för då frågade hon själv vad jag ville och då sa 

jag ”jag vet inte riktigt” och så hon hjälpte inte så mycket ändå men alltså det var ju lättare att 

snacka med lärarna där och sånt inte själva SYO:n. 

 

Robert fortsätter med att uttrycka ambivalens över vad han vill sysselsätta sig med och att det 

både var positivt och negativt att studievägledaren manade på honom. Han har känt att han i 

stället skulle vilja skaffa sig ett arbete men att det är mycket svårt att få.  

 

R: Det var ju kanske bra att hon var på mig lite men det går ju inte så bra just nu heller (skratt). 

 

Goran berättar att han inte upplevde att någon uppmärksammade att han behövde hjälp. Han 

kände att han var osynlig i skolan. Goran förklarar att hans stolthet var ett hinder för att våga 

be om hjälp.  

 

G: […] om man vill ha hjälp i skolan så får man ju (2) be om det lärarna ser ju inte egentligen (2) 

hur det är för eleven 

[…] 

G: Många vill ju inte gå till en lärare och säga hjälp jag klarar inte det här 

 

Sören beskriver att hans kontakt med gymnasieskolan skedde mestadels med skolsköterska 

och kurator eftersom han redan hade en etablerad bekantskap med skolsköterskan genom 

vissa delar av grundskolan. Detta ledde till att han ansåg sig inte ha särskilt bra kontakt med 

studievägledaren. 
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Informanten Maria beskriver även hon bekantskapen med skolsköterskan som mer naturlig än 

den med studievägledaren eftersom hennes pappa kände skolsköterskan sedan tidigare. Dock 

förklarar Maria att hon kände att hon inte kunde gå dit och prata hela tiden eftersom 

skolsköterskan inte var någon kurator. Maria förklarar att hon inte fick någon bra kontakt med 

kuratorn och därför i stället pratade med skolsköterskan. 

 

M: Näää, den eh som stöttade mig också det var skolsköterskan för hon kände min pappa lite sen 

innan.  

[…] 

M: Öh (2) men henne kunde man ju inte gå till hela tiden (1) hon var ju ingen kurator om man 

säger så. 

 

Maria påpekar för övrigt att hennes mentor var till stor hjälp under svårigheter i hennes liv. 

Under hennes andra försök att påbörja barn- och fritidsprogrammet blev hennes pappa sjuk i 

cancer och detta ledde till ytterligare svårigheter i skolan. Maria förklarar att även hennes 

mamma kontaktade mentorn för att samtala om situationen.  

 

M: Eeeeh (1,5) alltså det jag kommer ihåg var alltså just när jag gick om andra året då min pappa 

hade fått diagnosticerad cancer, då fick jag hjälp, mycket stöd utav en lärare och men sen när, efter 

jag hoppade av försvann ju det stödet från henne […] 

 

Informanten Sören kontrasterar hur stödet kring hjälpundervisning skiljer sig åt på de 

grundskolor han har gått. Han förklarar att han var ett öronbarn
1
 när han var liten och fick 

därför extrahjälp i engelska, svenska och matematik i början av grundskolan. Sören beskriver 

att han i årskurs fem bytte skola och detta ledde till att han förlorade mycket av den kunskap 

han lärt sig sedan tidigare. Anledningen till detta var enligt honom att han inte fick det stöd 

han behövde. Sedan dröjde det till årskurs nio innan han upplevde att han fick tillräckligt stöd 

igen. 

 

S: […] där i nian så började då lärarna (1,5) så här se att jag ligger efter mycket eh väldigt mycket 

då i det ena och det andra (1) sen så (mummel) fick jag hjälp med min svensklärare (1) att gå 

igenom rätt så mycket jag fick (1,5) då kände jag att jag började släppa alltihopa med så där 

svenskan och engelskan och matten (1) just för att jag fick det här stödet och eh (1,5) ja så fick jag 

alltså godkänt i alla betyg (skratt)  

                                                
1 Öronbarn, barn kan bli efter i talutvecklingen på grund av upprepade öroninflammationer i unga år 
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När det i stället gäller information om skolvalet påpekar informanten Viktor att personalen på 

hans högstadieskola inte kunde ha informerat tydligare än vad de gjorde. Han menar att 

beslutet behövde mogna fram eftersom han, när han gick på högstadiet, inte visste vad han 

ville arbeta med. 

 

V: […] för innan hade jag inte alls några planer på bageri eller något sånt, men sen så funkade det 

ju jättebra att praktisera. 

 

Robert däremot anser att informationen kring gymnasievalet var bristfällig. Dock påpekar han 

att studievägledaren på högstadiet informerade honom om att program med idrottsinriktning 

var mycket studiemässigt krävande.  

 

R: […] Jag tror inte vi fick så mycket information i skolan att det var det kanske fick det nån gång 

men det var dåligt med det. 

 

R: Men det jag har för, jag vet inte, men jag har för mig, SYO:n sa att det skulle vara jävligt svårt 

och så att gå någon idrottslinje för att det var mycket mer plugg än vad det är på många andra 

linjer. 

 

Efter att ha gått på fordonsprogrammet hamnade Robert på barn- och fritidsprogrammet. Här 

visade det sig att hans förväntningar inte överensstämde med verkligheten, vilket ledde till att 

intresset för utbildningen svalnade. Roberts förväntningar kring utbildningen var att få arbeta 

med äldre barn. Det kom sedan att visa sig att alla elever var tvungna att börja arbeta med 

yngre barn. Robert beskriver att det gick bra med de teoretiska studierna men att han tyckte att 

den praktiska delen var tråkig. 

 

R: […] praktiken tyckte jag alltid var tråkig så jag var typ hälften av praktiktiden på praktiken och 

sen när skolan började och så så jag vet inte hur jag ska säga men jag typ pallade inte med en 

massa ungar, dom bara kom och lipade hela tiden (skratt). 

 

6.2 Skolmiljö 

I detta avsnitt presenteras de faktorer som påverkar elevernas miljö i skolan så som lärares 

bemötande. 
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Sören är den enda av informanterna som påpekar hur skolans fysiska utformning och 

disponering av lokalerna påverkar en viss mentalitet bland många elever och anställd 

personal. Sören förklarar att det var skillnad i bemötande från olika lärare. 

Karaktärsämneslärarna på fordonsprogrammet kunde han inte klaga på, utan det var mer de 

som arbetade med teoretiska ämnen som såg skillnad på eleverna. 

 

S: När man kom upp till slottet2 där så var man verkligen (1) långt ner på skalan (2,5) alltså såhär 

lärarna kollade ner på än och lite så där. 

 

S: Jag känner ju det att (2) just fordons, när jag gick fordon där så hade jag jättekul (1) men det var 

den här mentaliteten alltså så att dom verkligen kollade ner på (skratt) i och med att man var längst 

ut i grottorna3. 

[…] 

S: Ju längre in mot slottet man var ju högre rang kom man. 

 

Goran förklarar att hans första val efter högstadiet var IT-programmet på en friskola. Han 

berättar att detta inte var någonting för honom då ingen märkte om han var där eller inte. 

Inledningsvis kunde Goran hoppa över någon enstaka dag i veckan, vilket sedan eskalerade 

till veckor och till och med månader. Han anmärker hur han upplevde att ingen 

uppmärksammade hans frånvaro. 

 

G: Det var friskola så (1) lärarna var aldrig där och (1) på lektionerna så spelade dom spel (1) så 

tänkte ah jag har inget här att göra så jag hoppade av 

 

När han sedan gick över till fordonsprogrammet beskriver Goran att något som var ett 

problem för honom och för några av hans klasskompisar var en av de karaktärsämneslärare 

han hade. Goran menar att denna lärare gillade att trycka ner vissa av eleverna och att deras 

gemensamma nämnare var att de inte hade stor förkunskap av fordon och mekande. 

 

G: […] han gillade att trycka ner folk (1) och inte bara mig ju (2) utan det var flera andra (2) och 

det var ju många som redan visste vad dom gjorde (1) som sökte in. […] De var hans änglar. 

[…] 

                                                
2 Talspråklig benämning på de lokaler där eleverna på de teoretiska programmen befinner sig; används bara på 

skolan ifråga.  
3 Talspråklig benämning på de lokaler där eleverna på de praktiska programmen befinner sig; används bara på 

skolan ifråga.  
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G: alltså innan jag lämnade var hans lektion (1) och då var han för jävlig (1) så då fan sket jag i 

det. 

 

Goran fortsätter med att beskriva att det inte bara var han som drabbades av lärarens 

nedtryckningar. Han menar även att flera andra valde att hoppa av delvis på grund av denna 

lärare. Han berättar att han flera år efter avhoppet har träffat gamla klasskamrater och att de 

har berättat att de hoppade av bland annat på grund av läraren i fråga och dennes beteende.  

 

Goran förklarar att han inte kommer ihåg att han läste svenska under gymnasiet, vilket är ett 

kärnämne som alla måste läsa. Dock påpekar han att han läste engelska och att läraren var 

snäll mot honom för att han var bra i detta ämne. Han behövde därför inte göra särskilt 

mycket på lektionerna för att läraren hade lagt undervisningen på en sådan, enligt Goran, låg 

nivå för att möta den låga förmågan hos de andra i klassen. 

 

G: Dom hade ju typ vad säger man justerat det efter så som dom trodde att elevernas förmåga att 

prata så dom som var bra på verkstad dom kunde ju inte engelska för fem öre så jag gjorde 

egentligen ingenting där.  

 

6.3 Diagnostiseringar 

I detta avsnitt presenteras två av informanternas erfarenheter kring diagnostiseringar.  

 

En bit in i intervjun beskriver informanten Maria svårigheterna hon har haft med att fokusera 

på skoluppgifter. Hon upplever att en uppgift måste vara stimulerande för att hon ska hålla 

uppmärksamheten på den och färdigställa den.  

 

M: Nä, det är bara som jag har fått reda nu på senare (mummel) koncentrationssvårigheter har jag 

haft (2) det vet jag själv, för liksom, får jag en tråkig uppgift så sitter jag liksom bara (0,8) och 

stirrar på den och kladdar på pappret och sen så lämnar jag väck det. 

 

Vidare förklarar Maria och Sören att de upplever att hjälpen från skolan, kring deras 

svårigheter, var bristfällig. De har upplevt olika sorters problematik, men har det 

gemensamt att deras svårigheter inte har uppmärksammats i tid av skolpersonal. Sören 

förklarar att en del av hans problem har legat i att lärarna såg honom som mogen på 
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grund av att han använde vissa avancerade ord i sitt språk och att lärarna därför förbisåg 

hans, enligt honom, uppenbara svårigheter.  

 

M: […] sen så fick jag ju inte den hjälpen jag behövde i skolan heller, för jag har 

koncentrationssvårigheter och kommer inte igång ordentligt (1) men det var ingenting som dom 

såg som ett hinder för mig, men det var det. 

 

S: Jag vad heter det använde vissa ord som inte dom andra använda å det ena och det andra så (1) 

dom tyckte inte att det var något (1) markant (mummel). 

 

Något som Sören har upplevt som en ytterligare anledning till varför hans problem åtgärdades 

så sent är att han beskriver sig själv som väluppfostrad och att han därför inte tar särskilt 

mycket plats i klassrummet. 

 

S: […] alltså eh i och med att jag var den tysta, eh jag är väldigt tyst av mig (skratt) jag är väldigt 

blyg så (1) höll jag mig ju (mummel) i och med att jag var den tysta i klassen och sa inte så mycket 

utan gjorde det jag skulle göra och det var ju inte mer med det (skratt). 

 

Både Sören och Maria uttrycker att vägen fram till en diagnos inte gick direkt från skolan till 

dem, utan via omvägar. Maria beskriver att hon inte fick någon diagnos under sin skolgång, 

utan att hennes problematik fastställdes som ADHD efteråt, som resultat av samtal med en 

psykiater. Hon utvecklar detta med att beskriva hur många som har okunskap om sjukdomen 

ADHD.  

 

M: […] säger man liksom ADHD till en främmande människa så är det liksom (1) blir dom, tänker 

dom efter en stund och blir liksom ”jaha, vad menar du med det?”. Så alla förstår inte riktigt det 

här med ADHD […] 

 

Sören fick diagnosen dyslexi först efter tre år på gymnasiet efter att hans yngre bror hade 

genomgått en utredning kring samma problematik. Brodern hade precis börjat sin 

gymnasieutbildning på en annan skola när han tidigt fick reda på att en utredning var aktuell. 

Sören berättar att han nämnde broderns utredning för sin skolsköterska och kurator och att 

samma process då sattes igång för hans skull. 

 

S: Ja (skratt) så vad heter det (1) blev det ju utredning och alltihopa så det visade sig att jag hade 

dyslexi. 
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[…] 

S: Och de fick jag reda på ja tre år (2,5) efter tre år i gymnasiet (skratt). 

 

Båda informanterna beskriver en tydlig känsla av lättnad i samband med att de fått sina 

diagnoser.  

 

M: […] det var en stor lättnad i princip. 

 

S: Lättnad kände jag. 

[…] 

S: Om jag ska vara ärlig (skratt) 

 

Sören har i efterhand försökt få en förklaring från grundskolan till varför hans diagnos kom så 

sent. Han beskriver hur han kom efter under grundskolan och hur han inte fick det stöd han 

kände att han behövde. Sören tog, efter att han fått sin diagnos, kontakt med sin gamla 

grundskola för att försöka få klarhet i varför de inte uppmärksammat hans problem när han 

var elev där. 

 

S: Och sen efter att jag fick diagnosen så skyllde dom på att eh i och med att jag inte var i skolan 

så märkte dom ingenting. 

[…] 

S: (skratt) Det var deras argument varför dom inte märkte någonting. 

 

Sören upplever i dag att han på sitt nuvarande program, som är på en annan skola, får all hjälp 

han behöver för att klara av sin skolgång och att det känns mycket positivt för honom. Han får 

numera hjälp genom att få exempelvis en egen dator med talsyntes och kurslitteraturen i 

ljudformat. Sören anser även att lärarna är mycket tillmötesgående gällande det stöd han 

behöver. 

 

6.4 Hemförhållanden 

I detta avsnitt presenteras de tankar som informanterna har haft kring hur familjen kan ha 

påverkat deras skolsituationer.  

 

Informanterna Sören, Viktor och Goran uttrycker alla att stödet från familjen har varit stort, 

oavsett vilka livsval de har gjort.  
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G: Min mamma är världens bästa mamma (skratt). 

[…] 

G: Hon har hela tiden försökt att få mig att göra saker. 

 

Viktor förklarar sedan att hans äldre syster bidrog till att han upptäckte vilken studieinriktning 

som passar honom. Hon ordnade praktikplats åt honom på det konditori hon då drev där han 

spenderade några veckor, vilket gav honom inspiration till att söka till en bageriutbildning. 

 

Informanten Robert förklarar att han har fått stöd hemifrån, men att hans föräldrar inte är 

tillräckligt insatta i vad som är bäst för honom.  

 

R: […] jag får ju stöd men alltså dom vet ju inte, dom är inte så jävla inne i det så dom vet inte 

heller riktigt vad… 

[…] 

R: Dom vet inte riktigt vad som är bäst för mig heller ju. 

 

En berättelse som skiljer sig från de andra var informanten Marias livshistoria. Maria 

beskriver svårigheter med att bo hemma och att relationen till sin mamma först växer sig 

starkare när hon flyttar hemifrån. Hon berättar att hon ”mer eller mindre” flyttade hemifrån 

när hon var 16 år. 

 

M: Då var jag sällan hemma, då var det liksom (2) ah, jag kom hem och sov och sen stack jag lika 

snabbt som när jag vaknade på morgonen igen och sov hos kompisar och sånt sen flytta jag i 

princip ordentligt (1) efter jag hade fyllt arton. 

 

Maria förklarar även att hennes farmor fungerande som ett stort stöd under grundskolan. Dock 

valde Maria att inte använda sig av denna hjälp från och med högstadiets början, men hon tror 

att hon hade fått bättre betyg om hon hade fortsatt sitta och studera hos sin farmor efter 

skolan. Maria beskriver att anledningen till att hon slutade gå till sin farmor var för att hon 

började på högstadiet och då tänkte att hon inte behövde gå dit längre. 

 

6.5 Traumatiska upplevelser 

I detta avsnitt presenteras de informanter som har varit med om någon traumatisk händelse 

som kan ha påverkat deras skolgång, exempelvis dödsfall i familjen eller en allvarlig olycka.  
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Informanten Maria förklarar att hon redan hade gjort ett studieavbrott under vårterminen i 

årskurs ett på barn- och fritidsprogrammet. När hon, under sitt andra försök, fick reda på att 

hennes pappa hade drabbats av cancer ledde detta till att Maria inte fullföljde sitt andra försök 

heller. Hon förklarar att i samband med att pappan blev sjuk skolkade hon mycket. Maria 

påpekar sin pappas bortgång som en anledning till avhoppet flertalet gånger under intervjun. 

 

M: Så jag orkade inte med det året då heller (1) och så kom jag på att det är ingenting för mig 

alltså så sen (1) så hoppade jag av i januari där också 

[…] 

M: Då hade min pappa gått bort ett år senare, tidigare, så det var ju lite så också plus att jag hade 

problem hemma med så var ju inget att fortsätta där. 

 

Utöver sin pappas bortgång utsattes Maria för en misshandel på högstadiet i årskurs nio. Detta 

skedde under skoltid och åtgärdades inte enligt föreskrifter eftersom rektorn inte polisanmälde 

händelsen. Maria berättar hur detta gjorde att hon helt tappade förtroendet för skolan, speciellt 

när lärarna inte förstod varför hon inte ville komma till skolan.  

 

M: Men han polisanmälde inte det, utan det var ju, han sa att han hade, skulle ringa och 

polisanmäla det men det var min mamma som fick göra det han hade inte gjort det så då tappar 

man ju förtroendet för den delen av skolan då. 

 

Maria uttrycker även att hon under de senaste åren har varit i kontakt med både ungdomspsyk 

och senare vuxenpsyk. Hon förklarar att hon har lidit av en depression och att hon under en 

tid har skurit sig själv på kroppen. Viktigt att påpeka är att Maria berättar att hon än i dag har 

kontakt med vuxenpsyk.  

 

M: Och då har jag även fått mediciner för min depression då (1,5) för jag har varit en cutter om 

man säger så. 

 

Informanten Sören beskriver att han under första året på gymnasiet upplevde två svåra 

händelser. Dels förlusten av sin farfar och dels en olycka i amerikansk fotboll som ledde till 

huvudvärk som kom att hålla i sig i två år. Huvudvärken gjorde det för svårt för Sören att 

hänga med i skolarbetet. I slutet av det första året på gymnasiet bestämde han i samråd med 

sina lärare och sin pappa att han skulle gå om första året på programmet.  
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S: Och sen eh i och med att jag hade huvudvärken så kunde jag inte vara i skolan varje dag heller 

(1) eh (1) och sen ja höll det på så hela det året också så gick jag vidare till tvåan (1) just för att jag 

kände inte riktigt att gå om igen (skratt) 

 

Senare i intervjun förklarar Sören hur den konstanta huvudvärken försvann när han, på förslag 

av en vän, började gå och träna på ett gym med honom. 

 

Informanten Goran förklarar att en av anledningarna till att han till slut hoppade av var 

depression. För detta problem sökte han hjälp hos skolsköterskan. Goran väljer dock att inte 

gå in närmre kring denna problematik. Vid frågan om depressionens orsak svarar han att det 

var på grund av personliga skäl och utvecklar inte svaret vidare.  

 

6.6 Vänner 

I detta avsnitt presenteras både positiva och negativa kompisrelationer vilket innefattar både 

klasskompisar och nära vänner. 

 

I avsnittet hemförhållanden beskrivs det att både Viktor och Sören kände att de hade stöd från 

sina vänner, utan någon vidare reflektion. Maria däremot målar upp en svårare tillvaro och 

bristande stöd från klasskamrater. Maria berättar att hon sedan årskurs fyra har känt sig utfryst 

och mobbad. Det är detta som redan då leder till att hon börjar skolka, dock förklarar hon att 

frånvaron från skolan eskalerade under årskurs nio. Maria beskriver att när hon första gången 

började på barn- och fritidsprogrammet kände att hon fick en bättre kontakt med 

klasskamraterna, dock hoppade hon sedan av och började efter en tid om på samma program. 

Den klassen hon hamnade i då trivdes hon inte i, klasskamraterna var elaka och hon kände att 

de enbart umgicks med varandra. 

 

M: Så var det liksom mycket mer att dom höll sig på sin sida och på min sida. Det var liksom ”ja, 

nä, men jag är jättedålig på det här men jag har börjat om” så var det lite såna sen så hände det att 

man ställde till med scener också på lektionerna (0,8) på grund av att dom satt och snackade 

bakom ryggen på mig. 

 

Maria fortsätter att beskriva att även bekantskapskretsen utanför skolan sakta men säkert 

försvann. Hon förklarar att hon sedan mellan tre och fyra år tillbaka inte har haft någon riktig 
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vän. Under en period hade Maria en pojkvän och lärde känna människor genom honom, de 

personerna försvann sedan när förhållandet tog slut. Hon beskriver att hennes mamma också 

har haft problem med vänner och att hennes mamma på senare år har fått lära sig vilka som 

verkligen är hennes riktiga vänner. Maria berättar att det inte fanns speciellt mycket stöd från 

de hon trodde var hennes kompisar under perioden när hennes pappa var sjuk. Här blev det 

tydligt för henne att många av de vänner hon haft sakta men säkert försvann. 

 

M: […] mina vänner var liksom, mina kompisar då ”jaha, det var ju tråkigt för dig att han har 

cancer, men han lever” och jag bara ”jovisst, han lever, men han kan ju dö när som helst”. Så det 

var ju det man gick och tänkte på också sen såg man ju då att kompisarna sket ju i vilket. (1) Det 

var liksom, bara man hade pengar och cigaretter och så där och tillgång till sprit så var man till 

nytta. 

 

Robert beskriver att valet till barn- och fritidsprogrammet delvis baserades på förslag från en 

kamrat. En vän till honom förklarade att barn- och fritidsprogrammet var ganska lätt och då 

kände Robert att han skulle söka dit. Dock hoppade Robert sedan av denna utbildning, då han 

inte kände att detta program var rätt för honom.  

 

6.7 Motivation 

I detta avsnitt presenteras det informanterna har berättat kring exempelvis motivation och 

stress. 

 

Sören, Robert, Viktor och Maria förklarar alla fyra att frånvaron från skolan gjorde att det 

blev en ond spiral och att det var svårt att komma ikapp med det skolarbete de missade. Sören 

förklarar att det hela tiden fanns en stress kring att komma ifatt med allt skolarbete. Detta 

ledde till att han inte kände att han hängde med de andra i klassen. Viktor beskriver att när 

han väl kom efter i skolan så tröttnade han och började då att skolka, detta ledde till dåliga 

betyg och sedan vidare till avhopp från gymnasiet. Robert berättar att intresset för praktiken 

på barn- och fritidsprogrammet inte var speciellt stort och därför var han inte i skolan och 

missade på grund av detta mycket, vilket ledde till att han kom efter mer och mer med 

skolarbetet. Maria beskriver även hon att om man har börjat skolka så är det svårt att sluta.  

 

S: Så du vet det blev bara högre och högre berg. 
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R: Det blir ju inte bättre och bättre, det blir ju bara sämre och sämre. 

 

M: […] då var ju också lite jag så här skoltrött efter nian. Eh (0,8) och sen så börjar man väl skolka 

så sitter det i så man skolkar typ hela tiden. 

 

Robert förklarar att han har svårigheter med att hålla uppe koncentrationen kring studierna. 

Han beskriver att han är lat när det gäller teoretiska studier och att om han orkar koncentrera 

sig så har han inga problem med studierna. Robert fortsätter med att förklara att ytterligare 

något som påverkat hans studier är alla de hockey- och innebandyträningar han går på. Dessa 

träningar är sju dagar i veckan, men det är något som han absolut inte vill sluta med. Han 

berättar att han ska försöka fortsätta kämpa med skolan för att klara av den trots alla träningar. 

Robert fortsätter med att beskriva att studierna aldrig har varit ett problem tidigare utan att 

problem började när han slutade på fordonsprogrammet. Han beskriver att han då började på 

barn- och fritidsprogrammet där han enbart läste ett fåtal kurser då han redan läst vissa av 

dem tidigare på fordonsprogrammet. Detta ledde enligt honom till att han tappade sitt 

studietempo och att det gjorde att han kom efter och fick svårigheter med skolarbetet.  

 

R: Så då slutade man ju plugga och så, så har det blivit mindre och mindre plugg för mig hela tiden 

så blir det att man inte är så van vid att plugga längre ju. 

 

Viktor beskriver att han, när han kom till bageriprogrammet, hade godkänt i flera kurser sedan 

fordonsprogrammet, men att han trots det valde att gå på lektionerna. Detta för att undvika att 

bli uttråkad av de håltimmar som annars hade uppstått.  

 

Maria beskriver att en svårighet för henne har varit skoltrötthet. Detta problem började redan 

under högstadiet. Maria tänkte att barn- och fritidsprogrammet kunde bli en nystart och en ge 

en möjlighet för henne att satsa på skolan. Dock uppstod det många olika problem som ledde 

till att detta blev svårt. 

 

M: När jag sökte in till BF då tänkte jag, ja men då kan jag ju börja om på nytt liksom, men det 

funkade ju inte. Så det blev ju som det blev här nu då. 

 

Sören och Maria beskriver att de i dag fortfarande ser sig själva som ett hinder för att klara av 

studierna. Sören berättar att han tänker fortsätta kämpa och att det enda som är ett problem är 

han själv och att orka upprätthålla motivationen. Maria hoppas att hon någon gång kommer att 
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kunna studera igen, men hon ser många svårigheter kring detta. Idag är Maria arbetslös och 

det enda hon har kvar från sin skoltid är skulder från CSN.  

 

M: Så det är ju den jag har haft planer på att plugga in också men eh det kommer ju bara gå i 

backen med en gång för jag känner mig själv, det funkar inte. 
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7 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion kring de resultat som har framkommit under livsberättelserna. 

Resultatdiskussion inleds med samma rubriker som i resultatredovisningen och avslutas med 

en sammanfattning där kopplingar görs mellan de olika rubrikerna.  

 

7.1 Skolans påverkan 

Vi kan se ett mönster i att elever oftast hittar någon vuxen på skolan som de kan prata med 

kring vad deras situationer kan inbegripa. Dock innebär inte detta att de vänder sig till den 

skolpersonal som har formellt ansvar för elevernas individuella problemområden. Exempelvis 

förklarar informanten Sören att han tyckte att det var naturligt att prata med skolsköterskan 

eftersom han kände henne sedan tidigare. Vi upplever att majoriteten av eleverna i vår studie 

själva hittar någon som stöttar dem i processen att göra studieavbrott. Vi får uppfattningen om 

att nästan alla informanter vänder sig till någon de känner trygghet inför. Författarna Hjörne 

& Säljö (2008:56) skriver om hur viktigt det är att arbeta för att barn ska känna sig trygga i sin 

skolmiljö. Vi anser att eftersom majoriteten av våra informanter har hittat någon vuxen inom 

skolan som ger dem naturlig trygghet, tolkar vi det som att skolan inom detta område till 

största del har lyckats. Dock finns problematiken fortfarande kvar eftersom det är svårt att se 

och hjälpa varenda elev. 

 

Precis som Hjörne & Säljö (2008:56) förklarar kommer skolan ständigt att brottas med 

svårigheterna att hjälpa alla elever med olika problem, vilket Goran är ett tydligt exempel på. 

Han talar om att han kände sig osynlig, men att han på grund av sin stolthet hade svårt att ta 

kontakt med personal på skolan. Vi menar att det är svårt att fånga upp elever som Goran men 

att ett alternativ möjligen kan vara att synliggöra den hjälp som går att få inom olika områden. 

Ett synliggörande kan leda till att fler får den kontakt de behöver. Dock är det tydligt i denna 

studie att de flesta anser att de får den hjälp de behöver, vilket bekräftar det som står i 

Skolverkets (2008:26f) rapport angående att elever har en positiv bild av studievägledarens 

arbetssätt och förmåga att hjälpa. 

 

Informanten Sören beskriver att skolor är olika bra på att uppmärksamma elever som behöver 

stödundervisning. Vi menar att det bör läggas stor vikt vid att få skolorna likvärdiga i 

erbjudandet och uppmärksammandet av stödundervisning. Anledningen till detta är att alla 
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elever ska ha samma möjligheter och att skolvalet inte ska avgöra deras framtid. Sören 

beskriver att det är i årskurs nio som lärarna märker att hjälp behöver sättas in i engelska, 

matematik och svenska. Han tydliggör att ingen hade upptäckt detta tidigare. Detta kan vi 

koppla till det Ungdomsstyrelsen (1996:48) beskriver om att många som hoppar av tidigt 

under gymnasiet eller under högstadiet har bristande kunskaper i just de tre ämnena. Vi anser 

att utifrån detta resultat kan vi tycka att mer fokus bör läggas på dessa tre ämnen då de ligger 

till grund för så många andra av skolans ämnen. Å andra sidan kan vi se att det är svårt ur ett 

resursperspektiv att tillgodose alla behov.  

 

Beckne (1995:99) tar upp hur bristfällig information från högstadiet om gymnasieskolan är en 

faktor till varför elever hoppar av. Bland informanterna i denna studie råder det delade 

meningar huruvida informationen var bristfällig eller ej. Informanten Viktor anser att skolan 

inte kunde ha informerat tydligare utan att hans felaktiga val berodde på att han inte visste vad 

han vill göra i framtiden. Detta ser vi som ett tydligt exempel på att vissa elever behöver tid 

att mogna innan de vet vad de vill göra. När eleverna ska välja gymnasieprogram befinner de 

sig enligt oss i så olika utvecklingsstadier att det vore enfaldigt att tro att alla är mogna att ta 

ett så avgörande livsbeslut. De intervjuade studievägledarna och rektorerna trycker på 

mognadsproblematiken och anser att detta är en av de vanligaste orsakerna som leder till 

avhopp. De fortsätter med att beskriva att brist på mognad kan visa sig i att en elev inte kan ta 

till sig den information som ges om gymnasieskolan. Informanten Robert skulle enligt oss 

kunna vara ett exempel på detta, då han tror att han inte fick tillräckligt med information om 

gymnasievalet. Dock beskriver han i nästa stund att han var i kontakt med studievägledaren på 

sin högstadieskola. Vi tolkar det som att Robert är en av de elever som inte var mogna för 

detta val utan i stället hade behövt ett annat alternativ. 

 

Informanten Robert valde att byta till barn- och fritidsprogrammet där han efter en tid 

upptäckte att detta program inte stämde överens med hans förväntningar. Beckne (1995:99) 

menar att det finns problematik kring att informationen eleverna får under högstadiet om 

gymnasiet inte stämmer överens med verkligheten. Vi anser att det går att koppla Becknes 

forskning till vad Robert säger, även om han gick från ett gymnasieprogram till ett annat. Vi 

tycker att det finns ett problem i hur skolan skulle kunna verifiera att informationen har gått 

fram korrekt. Å ena sidan kan skolan säkert arbeta mer med att se till att elevernas 

uppfattningar kring gymnasieprogrammen stämmer med verkligheten. Å andra sidan är det 

svårt för skolan att skapa förståelse för varje individs förväntningar och förkunskap om 



 

48 

 

gymnasievalet. Alltså är det nästintill omöjligt att skapa ett vattentätt system men vi tycker 

ändå att det alltid är ett problem värt att uppmärksamma.  

 

7.2 Skolmiljö 

Skolverket (2008:29) beskriver problematiken kring att det görs skillnad mellan de teoretiska 

programmen och de praktiska programmen. Det visar sig att lärare är en av de bidragande 

faktorerna till att eleverna behandlas olika. Informanten Sören tar upp att skolmiljön har varit 

en bidragande orsak till att han inte trivdes i skolan. Sören presenterar begreppen slottet och 

grottan för oss, vilket innebär en fördelningen mellan de praktiska och de teoretiska 

programmen. Vi tror inte att detta är något som en elev väljer att avsluta sin utbildning för. 

Rektorn på fordonsprogrammet anser även han att han inte har fått uppfattningen om att 

någon elev skulle ha valt att avsluta sin utbildning på grund av denna mentalitet. Dock anser 

vi att detta kan vara en bidragande orsak till avhopp. Om en elev redan upplever problematik 

kring sin skolgång och då även får höra att han eller hon tillhör grottorna och ligger längst ner 

i rang på skolan så är det enligt oss möjligt att detta blir det som får bägaren att rinna över. 

Informanten Sören förklarar att rangordningen på skolan även användes av lärare och detta 

fick honom att känna sig utanför. Vi anser att även om inte detta är något som direkt får en 

elev att hoppa av så kan det som vi skrivit tidigare bli en bidragande orsak. Det är enligt oss 

viktigt att skolor alltid arbetar för en bättre skolmiljö för alla elever. Det som vi ser som mest 

anmärkningsvärt är att även lärare använder sig av denna uppdelning. Lärare ska föregå med 

gott exempel och visa för eleverna hur bemötandet av människor ska gå till. Dock ska det 

sägas att rektorn på fordonsprogrammet och hans personal arbetar med att förbättra detta. 

 

Informanterna Goran och Sören har helt skilda uppfattningar vad gäller 

karaktärsämneslärarna. Goran menar att hans verkstadslärare behandlade honom så illa att det 

enligt honom var en direkt orsak till att han hoppade av. Han beskriver även klasskamrater 

som har avslutat sina studier av samma orsak. Sören har en helt annan uppfattning och menar 

att karaktärsämneslärarna var helt underbara. Det som fångar vår uppmärksamhet är inte det 

faktum att de har olika åsikter om lärarna, utan att de markerar en stark skiljelinje mellan 

kärnämnen och karaktärsämnen. Skolverket (2008:31) beskriver att det i deras studie visar sig 

att det görs en tydlig skillnad på kärnämnen och karaktärsämnen. Elever har på grund av detta 

svårt att koppla ihop dessa ämnen. Enligt Skolverkets (2008:32) studie har de elever som går 

praktiska program de sämsta betygen som en följd av att de inte ser värdet av kärnämnena. 
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Goran beskriver att han inte kommer ihåg om han läste svenska på gymnasiet och att 

engelskan var upplagd efter vilken nivå klassen befann sig vilket ledde till att det blev för låg 

nivå för Goran. Skolverket beskriver att lärarna förenklar kärnämnena i stället för att koppla 

det till deras intresse. I Gorans fall anser vi att de kunde ha kopplat kärnämnena till de 

karaktärsämnen han läste och inte sänkt nivån. Enligt Skolverkets studie är det viktigt för 

eleverna på praktiska program att förstå nyttan med kärnämnena. Vi menar att detta innebär 

att det bör göras en profilering av kärnämnena utefter vad eleverna har valt att inrikta sig mot. 

Det är även, enligt oss, viktigt att utbildningsnivån är individualiserad från lärarnas håll så att 

alla elever får möjlighet att utmanas och bli stimulerade.  

 

7.3 Diagnostiseringar 

Skolverkets (2007:32f) studie visar att en av de vanligare anledningarna till avhopp är 

sjukdomar och diagnoser. Informanterna Maria och Sören beskriver båda två att de hade 

svårigheter med att få en diagnos från skolan. Båda två förstod att de hade svårigheter med 

skolan, men det tog lång tid innan de fick reda på varför. Murray (1994:6) skriver om att 

skolsvårigheter är en bidragande orsak till avhopp. Författaren förklarar att det finns de som 

anser att elever med svårigheter manas ut från skolan för att de inte uppfyller skolans krav, 

detta kan pågå även under grundskolan. Vi menar att det är problematiskt att se skolan som en 

plats där inte alla är välkomna. Dock tror vi att det ibland finns en risk att bristande resurser är 

en orsak till att skolan på sätt och vis tvingas till ett synsätt där de inte kan hjälpa alla elever. 

Detta kan då, enligt oss, leda till att skolan tar fram andra alternativ för dessa elever som inte 

innebär studier. Studievägledaren på fordonsprogrammet menar dock att skolan i dag har fler 

verktyg att arbeta med vad gäller ungdomar med olika studiesvårigheter.  

 

Sören beskriver att hans dyslexi inte blev diagnostiserad förrän han hade gått tre år i 

gymnasieskolan. Vi märkte under intervjun att Sören var chockad över att hans diagnos 

uppmärksammades så sent. Han beskriver att det var en stor lättnad när han fick reda på 

varför han hela tiden hade kommit efter med skolarbetet under sin skolgång. Detta kopplar vi 

till det Åhs (1998:15) skriver om vikten av att få känna sig kompetent och att detta påverkar 

vår självbild. Vi anser att diagnoser, till skillnad från Marias och Sörens fall, måste 

uppmärksammas i tid, annars kan detta få förödande konsekvenser, vilket är tydligt i dessa 

informanters fall. Vi anser att det är upprörande att dessa elever, under hela sina skolgångar, 

har getts uppfattningen att deras situationer är normaltillståndet och inte värda att undersöka. 
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Vi inser att ansvaret att upptäcka svårigheter inte ligger på någon enstaka person. Vi vill 

därför uppmärksamma att det enligt oss är ett ansvar som ska tas av hela skolan som 

organisation. Som studievägledaren redan har påpekat har skolan numera gott om resurser för 

att ge stöd till de elever som behöver detta. Dock verkar det som att resurser behövs vad gäller 

upptäckandet av svårigheter. Informanten Marias känsla av folks okunskap kring hennes 

problematik är enligt oss viktig att uppmärksamma då vi anser att det kan göras mer på 

lärarutbildningen för att öka kunskapsnivån kring diagnoser.  

 

Det som är viktigt att uppmärksamma är att varken Sören eller Maria får någon diagnos utan 

att aktivt själva efterfråga utredningar. Vi anser att skolan borde ha tagit initiativet till 

utredningarna och att detta skulle ha skett redan i grundskolan, då problematiken var tydlig 

redan då. Ett stort frågetecken för oss är huruvida Sören hade fått någon diagnos alls om det 

inte vore för att hans bror blev diagnostiserad med dyslexi.  

 

7.4 Hemförhållanden  

Resultatet i studien visar på att stödet från familjen för det mesta är starkt. Informanten Robert 

uttrycker dock att det är ett problem att hans föräldrar inte är tillräckligt insatta för att kunna 

hjälpa honom med hans gymnasieval. Flera författare i avsnittet Tidigare forskning beskriver 

att föräldrarnas utbildningsnivå och ekonomiska möjligheter starkt styr hur deras barn 

förhåller sig till utbildning. Vi träffade aldrig Roberts föräldrar så vi kan bara spekulera i hur 

deras skolgång har sett ut. Vi skulle, med stöd i litteraturen, kunna anta att de inte har sett 

fördelarna med vad studier kan ge i det långa loppet. Detta antagande har sin grund i att vi har 

kunnat räkna ihop att Robert i dag är inne på sitt fjärde gymnasieprogram. Upplevelsen vi 

båda fick under intervjun var att Robert inte var helt säker på det nuvarande programmet 

heller, vilket kan indikera att han får bristande handledning i vilka valmöjligheter han har och 

hur de påverkar hans framtid. 

 

Vi vill påpeka att majoriteten av informanterna inte har tagit upp sina familjers 

studiebakgrund och arbetssituation. Därför har vi varken kunnat bekräfta eller dementera den 

tidigare forskning som finns under rubriken Sociala faktorer med någon säkerhet. Medan 

informanterna i denna studie tar upp stödet i familjen så vill vi uppmärksamma att de inte 

nämner något om information och råd från föräldrar vid de livsval de ställs inför. Det är 

möjligt att informanterna inkluderar dessa aspekter när de talar om stöd, men eftersom detta 
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inte går att bekräfta anser vi utifrån både vår egen studie och den tidigare forskningen att 

skolan måste tydliggöra informationsmöjligheterna som kan erbjudas både föräldrar och 

elever kring gymnasieskolan.  

 

Informanten Marias familjesituation är något oklar då hon säger att hon har fått stöd av sin 

mamma men att hon även berättar att de inte kom överens förrän hon flyttade hemifrån vid 18 

års ålder. Dock berättar hon att hennes mamma har tagit kommando i svåra situationer Maria 

har utsatts för i skolan. Vi ser det som att de har en komplicerad relation, men att stödet ändå 

har funnits där och därmed inte är en orsak till att Maria hoppade av gymnasieskolan.  

 

7.5 Traumatiska upplevelser  

Skolverkets (2008:33) studie visar att den näst vanligaste anledningen till att elever hoppar av 

skolan är fysiska och psykiska sjukdomar. Denna studies resultat bekräftar Skolverkets 

undersökning då vi har upptäckt tre sjukdomsfall bland informanterna.  

 

Informanten Sören beskriver att han under en amerikans fotbollsmatch skadades och efter det 

led av konstant huvudvärk i två års tid. Detta ledde till beslutet att Sören skulle gå om första 

året på fordonsprogrammet. Detta är, enligt oss, ett tydligt exempel på något som skolan inte 

kan påverka. Vi anser att det enda skolan kan göra är att prata med eleven ifråga för att kunna 

erbjuda bästa möjliga stöd. Vi upplever att Sören fick det stöd han behövde i denna fråga.  

 

Informanterna Maria och Goran beskriver båda två att de har haft problem med psykiska 

sjukdomar under sin skolgång. Goran och Maria förklarar att de fick medicin som skulle 

lindra deras depressioner. Maria nämner även att hon var en ”cutter”
4
 och att hon har fått hjälp 

från både ungdomspsyk och vuxenpsyk. Vi anser att det är svårt för skolan att hantera fall där 

eleverna lider av psykisk ohälsa. Precis som vid fysiska sjukdomar bör skolans uppgift vara 

att ge stöd och visa förståelse. Under sådana omständigheter anser vi att det är viktigt att 

skolan har möjlighet att låta eleven ta ett steg tillbaka från skolan för att få tid att låta såren 

läka. Rektorerna vi intervjuade var överens om att diskussionen inom den politiska sfären 

måste nyanseras och ytterligare inkludera det som kan ses som positiva avhopp. Vi tror även 

att det är viktigt att det inte från politiskt håll handlar om att hålla alla elever kvar inom skolan 

av ekonomiska skäl, utan att det alltid ses till individens bästa. Rektorerna menar att inte alla 

                                                
4 Vanlig benämning på människor som medvetet skär sig på kroppen 
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elever passar in i skolans system vid alla tillfällen och att det då borde finnas alternativ. 

Garbarino (2000:264) menar att en faktor som kan bidra till att ungdomar tappar tilltro till 

framtiden är om de genomgår trauman, både fysiska och känslomässiga. Vi håller helt med i 

detta och menar att det är viktigt att ungdomarna har en framtidstro för att orka med skolan.  

 

Vi anser att informanten Maria har stött på förbluffande många och hårda motgångar i skolan. 

Maria beskriver för oss hur hon har blivit mobbad under hela sin skolgång och att det ledde 

till att hon i årskurs nio blev misshandlad under skoltid. Det som vi anser som mest 

anmärkningsvärt var att händelsen aldrig polisanmäldes av rektorn på Marias högstadieskola 

trots att han sa att han skulle göra det. Detta är något som enligt oss absolut aldrig får hända 

då det kan förstöra allt förtroende en elev har för skolan, vilket hände i Marias fall. Beckne 

(1995:111) beskriver att det enbart är ett fåtal elever som ger mobbning och utanförskap som 

anledning till att hoppa av. Även om det enbart enligt Beckne är ett fåtal så menar vi att det är 

ett viktigt problem för skolan att förhindra. 

 

Skolverkets (2007:32f) studie visar att det inte alltid är elevens egna sjukdomar och diagnoser 

som påverkar dem, utan det kan även vara familjemedlemmar eller släktingar som drabbas. 

Maria och Sören beskriver båda två förluster av nära familjemedlemmar. Sören beskriver att 

hans farfar dog när han gick första året på gymnasiet. Dock får vi uppfattningen om att detta 

inte var en direkt orsak till varför han senare valde att hoppa av. Maria däremot säger att 

hennes pappas bortgång var orsaken till varför hon andra gången valde att lämna barn- och 

fritidsprogrammet.  

 

Traumatiska upplevelser, vad de än är, är oftast yttre omständigheter som är svåra för skolan 

att kontrollera och hantera. Det är viktigt att det finns ett fungerande och heltäckande system 

som kan tillgodose elevers behov av stöd om de skulle hamna i en traumatisk kris av något 

slag. Det bör exempelvis finnas skolsköterska och kurator som är lättillgängliga på skolan.  

 

7.6 Vänner 

Maria beskriver att hon andra försöket på barn- och fritidsprogrammet kände sig utanför och 

att hennes klasskamrater baktalade henne. Hon berättar att hon under de senaste tre till fyra 

åren inte har haft någon riktig vän. Hon förklarar även att hennes mamma inte haft speciellt 

många vänner och att båda har känt sig svikna och utnyttjade. Detta kopplar vi till det Åhs 
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(1998:48) skriver om att det är viktigt att få samspela med andra människor för att vi ska 

känna oss tillfredsställda och kunna känna samhörighet, vilket i sin tur kan leda till ökad 

självkänsla. Vi tror att det är viktigt för alla människor att ha vänner som kan ge stöd i svåra 

situationer. Det är viktigt enligt oss att känna grupptillhörighet, att var och en ska känna att de 

har en plats i samhället för att hålla självkänslan uppe. Beckne (1995:111) förklarar att 

kamratskap spelar en liten roll när det handlar om avhopp från gymnasieskolan. Vi håller 

dock inte med författaren om detta utan menar att vänner kan vara en nog så avgörande 

anledning till avhopp.  

 

Beckne (1995:111) och Skolverket (2007:36f) beskriver att vännerna kan påverka valet till 

gymnasieskolan. Beckne fortsätter med att beskriva att detta ofta leder till att eleven hamnar 

på fel utbildning. Informanten Robert förklarar att han valde barn- och fritidsprogrammet för 

att hans kompis beskrev denna inriktning som ganska lätt. Dock visade det sig att denna 

utbildning inte alls stämde överens med Roberts förväntningar och han hoppade till slut av. Vi 

ser detta som ett tydligt exempel på att det är viktigt att gymnasievalet görs individuellt och 

inte med påverkan från vänner. En, enligt oss, intressant kontrast är det Garpelin (2003:382) 

säger om att vissa elever gör sitt gymnasieval för att komma bort från den umgängeskrets de 

haft under högstadiet. Vi anser att det är viktigt att under högstadiet uppmärksamma eleverna 

på att gymnasievalet gäller deras framtid och att de ska bortse ifrån vem de vill umgås med på 

rasterna, speciellt eftersom vännerna, enligt Beckne (1995:99), är den starkaste informella 

informationskällan. 

 

7.7 Motivation  

Sören, Robert, Viktor och Maria förklarar att frånvaron i skolan gjorde att de kom efter med 

skolarbetet och att det blev svårare och svårare att komma ifatt. Sören kallar det ”berget” och 

det anser vi är väldigt talande för att beskriva hur eleverna känner för skolarbetet de inte 

hinner med. Vi menar att elever som har tappat motivationen och har fått mycket skolarbete 

efter sig bör erbjudas ett alternativ, gärna utanför skolan, som tar bort pressen att ständigt 

försöka hinna ikapp. Annars är det stor risk att den onda spiral som många, både informanter 

och författare, talar om tar över och leder till en situation som blir ohållbar. Efter att ha pratat 

med studievägledarna på barn- och fritidsprogrammet och fordonsprogrammet har vi insett att 

det finns alternativ för dessa elever men att de är för få. Vi anser att det behöver finnas 
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åtgärder som främjar dessa elevers mognad till dess att de känner sig redo att komma tillbaka 

till skolan.  

 

Viktor och Robert beskriver två sidor av samma mynt vad gäller problematiken att uppehålla 

motivationen när det uppstår håltimmar på grund av att de redan har godkänt i kurser sedan 

tidigare gymnasieprogram. Robert förklarar att han tappar motivationen och studietempot för 

att han känner sig ostimulerad när han får många håltimmar. Viktor löser detta problem 

genom att gå på lektionerna även om han inte behöver. Han uttrycker att han på så vis slipper 

bli uttråkad och får samtidigt lära känna sina klasskamrater. Vi anser att det är svårt att veta 

vad skolan skulle kunna göra för att förhindra detta problem. Dock är det viktigt att tydliggöra 

för eleverna att det finns möjlighet att gå på lektionerna för att hålla studietempot uppe och 

förstärka relationen till klasskamraterna.  

 

Jönsson et al (1994:46) menar att ungdomars fritidssysselsättning också kan påverka 

studieresultaten i skolan. Informanten Robert beskriver att han har hockey- och 

innebandyträningar sju dagar i veckan och att han absolut inte vill sluta med detta, även om 

det inverkar negativt på hans studieresultat. Vi anser att det är viktigt för ungdomar att ha 

någon fritidssysselsättning där de får träffa andra människor och där de får avreagera sig 

fysiskt. Dock menar vi att det måste finnas gränser då idrotten inte får skapa en stress hos 

eleven som kan leda till att motivationen till studierna försämras.  

 

Sören och Maria beskriver en viktig problematik kring att de ser sig själva som det största 

hindret till att fortsätta med studier. Maria berättar att hon hoppade av barn- och 

fritidsprogrammet första gången på grund av skoltrötthet och att hon än i dag inte kan se hur 

hon ska kunna slutföra en hel utbildning. Skolverket (2008:28) beskriver i sin studie att 

skoltrötthet är den vanligaste anledningen till att ungdomar hoppar av och pekar på att 

orsakerna till skoltrötthet kan vara många. Vi anser att det är svårt att från skolans sida skapa 

motiverade elever och att skoltrötthet är svårt att upptäcka och åtgärda. Vi har svårt att se 

vilka åtgärder som skulle kunna sättas in eftersom det kan vara flera olika faktorer som leder 

till skoltrötthet och att hjälpen antagligen skulle ha satts in tidigare och varje faktor måste 

tacklas för sig. Ett helhetsmål som kan strävas efter är dock att ännu tydligare visa nyttan med 

utbildning för eleverna och hur de kan använda den i deras framtida arbetsliv.  
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7.8 Sammanfattande diskussion 

Vi har upptäckt att det sällan finns en enda orsak som leder till avhopp från gymnasieskolan, 

utan att det i stället är flera olika faktorer som samspelar och påverkar varandra innan de leder 

till slutgiltigt avhopp. Beckne (1995:39ff) beskriver att det ofta inte finns en anledning till att 

elever hoppar av skolan och har delat in dessa anledningar i tre kategorier; 

individperspektivet, miljöperspektivet och tidsperspektivet. Vi upplever att alla tre kategorier 

har visat sig i vår studie. Vi har exempelvis intervjuat två elever som inte fick någon diagnos 

förrän efter de fyllt 18 år. Vi ser det som att avsaknaden av utredning och bristen på förståelse 

bidragit till att Maria och Sören bland annat känt sig utanför, kommit efter i skolarbetet och på 

så vis tappat motivationen och blivit skoltrötta. Detta exempel menar vi visar hur en händelse 

kan leda till en annan och på så vis förvärra problemet. Som vi tidigare har skrivit är det 

viktigt att från skolans håll uppmärksamma problemen i tid och inte leta efter 

bortförklaringar. Skolverket (2008:30) beskriver en marginaliseringsform som handlar om 

huruvida en elev är normal eller avvikande. Deras studie visar bland annat att elever som får 

särskilt stöd ses som annorlunda och därför ställs utanför den normala undervisningen. Enligt 

Skolverket kan detta leda till att elever hoppar av skolan då de känner sig avvikande från 

övriga elever. Även lärare kan skapa utanförskap genom att kategorisera eleverna, vilket 

enligt Skolverket kan leda till avhopp. Detta är precis vad informanten Goran beskriver om 

sin verkstadslärare som behandlade elever som hade förkunskap om motorer bättre. Vi anser 

att det är viktigt att lärare ger alla elever en rättvis chans, utan att sätta etiketter på dem.  

 

I avsnittet Tidigare forskning under rubriken Samhälls- och skolutveckling presenteras 

historiken om hur skolan har gått från att vara för ett fåtal till att vara för alla. Även om 

gymnasieskolan i dag är en frivillig skolgång ses den enligt samhället som obligatorisk. De 

rektorer vi talat med beskriver trycket från politiskt håll att få in alla elever i gymnasieskolan 

samtidigt. Rektorerna såväl som studievägledarna talar även om hur mognadsnivån kan skilja 

sig i mellan olika elever. Vår åsikt är att skolan bör vara för alla, men att det inte 

nödvändigtvis behöver innebära en skola för alla, vid samma ålder. Vi menar att det behövs 

mer resurser som kan hjälpa elever innan de helt hoppar av sin gymnasieutbildning. Dessutom 

skulle det behöva finnas alternativ till skolan för de elever som ännu inte är mogna att påbörja 

ett gymnasieprogram, någon form av aktivitet som kan hjälpa dem att mogna och komma 

fram till vad de vill göra i framtiden. Detta måste dock ske inom en rimlig tidsperiod då det 

annars blir för dyrt för samhället. En tredje möjlig åtgärd för att förhindra att elever hoppar av 
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sin utbildning är att tillgodose deras förstahandsval. Rektorerna vi talat med förklarar att deras 

program historiskt sett har fått ta emot många elever som inte kommit in på sina första- och 

andrahandsval och att de ser detta som en stor anledning till att deras program är 

överrepresenterade i statistiken över avhoppade gymnasieelever. Rektorerna menar att en 

lösning på detta problem är att utöka platserna på de program det behövs för att tillgodose alla 

individers förstahandsval. Våra informanter har inte nämnt något om vilket val i ordningen de 

kom in på, men vi tror att motivationen styrs mycket av intresset elever känner för det 

program de kommer in på.  

 

Enligt Ungdomsstyrelsen (1996:49) är gymnasieskolans viktigaste uppgift att visa nyttan med 

gymnasieutbildningen. Vi kopplar detta till det Skolverkets 2008:73) studie visar angående att 

elever anser att det är stor skillnad mellan skolan och arbetslivet. Vi ser i vår studie att 

motivation är en grundläggande förutsättning för att orka fortsätta kämpa. Precis som att det 

är viktigt att elever får sitt förstahandsval tillgodosett anser vi att det är lika viktigt att skolan 

skapar en tydligare koppling mellan skola och arbetsliv. Om denna koppling tydliggörs tror vi 

att elever ser ett klarare syfte med utbildningen och att det ökar deras motivation. 

Ungdomsstyrelsen (1996:35) beskriver hur arbetsmarknaden ställer högre krav på sin 

arbetskraft. Skolverkets (2008:62) studie visar i sin tur att unga numera väljer 

gymnasiestudier framför en osäker arbetsmarknad. Informanten Robert beskriver hur han 

gärna hade arbetat men att det är svårt att hitta anställning. Vi tror att om han hade sett en 

tydligare koppling mellan skola och arbetsliv så hade han känt sig mer motiverad till att 

slutföra sin utbildning.  

 

Bunar och Trondman (2001:60ff) beskriver begreppet skötsamhetskultur som att familjer 

under början av 1900-talet kämpade mer för att klara sig eftersom ingen skulle ta hand om 

dem. De hade helt enkelt inte råd att ta något för givet. I takt med att tiden har gått har denna 

mentalitet minskat bland befolkningen och bytts ut mot en känsla att samhället kommer att ta 

hand om varje individ och på 70-talet kunde de som inte klarade av skolan fångas upp av 

industrin som alltid behövde arbetskraft. Som Ungdomsstyrelsen (1996:35) beskriver 

angående arbetsmarknaden så ställs det högre krav på arbetskraften, vilket innebär att de som 

faller bort från skolan inte har lika stor möjlighet att fångas upp av industrin som på 70-talet. 

Alltså menar vi att det borde finnas en starkare skötsamhetskultur i dag, men frågan är om 

mängden avhopp inte pekar på motsatsen. Informanten Robert är ett tydligt exempel på att det 

inte längre handlar om att kämpa utan att i stället ta det beslut som gynnar en själv för 
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stunden. Vi menar att skolan måste tydliggöra det individuella ansvar varje elev har för sina 

studier och att detta förhoppningsvis leder till insikt om vad som krävs av dem senare i 

arbetslivet.  

 

En frågeställning vi har haft i denna studie har varit att undersöka om det finns någon tydlig 

genusproblematik kring avhoppade elever. Den tidigare forskningen visar att flickor i större 

utsträckning tar sig till högre utbildning vilket kan kopplas till att pojkar oftare söker sig till 

yrkesförberedande program på gymnasiet. Det som är talande i litteraturen om genus är att 

flickor framställs som att få en lättare väg genom skolan i flera avseenden, exempelvis att de 

får mer stöd från lärarna. Informanterna i denna studie har inte nämnt genusproblematik som 

en orsak till avhopp. Dock vill vi uppmärksamma svårigheterna att få tag på kvinnliga 

informanter från båda programmen. På fordonsprogrammet är detta problem naturligt då 

antalet potentiella kvinnliga informanter är lågt, sex av totalt 100 elever de senaste fem 

läsåren (Utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare, 2009-11-26), och att det inte går att 

förvänta sig en hundraprocentig deltagandefrekvens. På barn- och fritidsprogrammet är det 

mer anmärkningsvärt att det har varit svårt att få tag i kvinnliga informanter då programmet är 

kvinnodominerat. De senaste fem åren har programavhoppen fördelats så att 44 av det totalt 

70 avhoppen har varit flickor. Alltså borde det inte ha varit ett problem att få tag på kvinnliga 

informanter från det programmet. Vi menar att det är svårt för oss att säga vad som ligger till 

grund för svårigheten att få flickor att ställa upp på intervju. 

 

Även om vi inte har kunnat se några uttalade åsikter om genusproblematik kan vi med hjälp 

av statistik och tidigare forskning hävda att det är en större procent av flickorna som hoppar 

av fordonsprogrammet och vice versa för pojkar på barn- och fritidsprogrammet. En av 

studievägledarna tog som exempel att en pojke som vill gå omvårdnadsprogrammet undviker 

att söka till det för att hans vänner tycker att det är ett kvinnligt yrkesval. Vi menar att alla 

skolor med könsdominerade program bör se över hur attityden och miljön kan påverka det 

underrepresenterade könet. Detta för att skapa en tydligare jämställdhet där varje elev ska 

kunna känna att det finns möjlighet att göra sitt gymnasieval efter intresse och utan att tyngas 

av stereotyper i samhället. 
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8 Slutsats 

Helhetsbilden vi har fått är att resurser behövs till främst två problemområden. Först och 

främst märker vi mognadsproblematiken som vi ser som en av de största anledningarna till att 

informanterna i denna studie hoppade av gymnasieskolan. I denna kategori inkluderar vi 

exempelvis brist på motivation, svårigheter att hitta rätt program, hur elever hanterar vänners 

påverkan och hur de tacklar motgångar i skolgången. Vi anser att de som är ansvariga för 

skolans utformning bör se över vilka alternativ som finns och kan erbjudas till elever som inte 

är mogna för gymnasieskolan. Detta för att vi har fått uppfattningen om att alternativen som 

finns att tillgå i dag är för få för dem som behöver en paus från skolan av olika anledningar.  

 

Det andra problemområdet är diagnostiseringar av elevers individuella skolsvårigheter. Vi har 

utifrån våra informanters svar kunnat dra slutsatsen att utredning och hjälp i vissa fall kommer 

alldeles för sent. Vi anser att det är anmärkningsvärt att så många som två av våra fem 

informanter tidigt har uppvisat tydliga problem och inte fått dem utredda och åtgärdade i 

rimlig tid. Enligt oss bör dessa problem tas på allvar redan i grundskolan för att ge eleven en 

rättvis möjlighet att klara av sin skolgång. Det är oacceptabelt att diagnoser kommer så sent 

som sista året på gymnasiet respektive efter att eleven hoppat av, vilka är fallen för våra 

informanter.  

 

Vi menar att skolan ska vara till för alla, men med bättre möjlighet att anpassa utefter 

individuell mognadsnivå och eventuella svårigheter. 

 

9 Vidare forskning 

Vi har under arbetets gång fått idéer till vidare forskning som vi anser kan vara intressant. En 

möjlighet är att utveckla frågan kring vilka lösningar som finns eller kan utvecklas för att 

avhjälpa problematiken kring avhopp. Vi anser att det går att inrikta undersökningen på att 

fråga de som arbetar med skolans utformning på en högre nivå, exempelvis politiker och 

skoladministrativ personal.  

 

En annan möjlighet är att inrikta sig på ett samhälls- och skolhistoriskt perspektiv och 

undersöka hur synen på skolan och dess olika inriktningar har förändrats genom åren. Vi 
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menar att det skulle vara intressant att se hur olika folkgrupper ser på nyttan av utbildning i 

förhållande till kraven i samhället.  

 

Den tredje möjligheten är att göra en undersökning som tydliggör skillnaderna mellan pojkar 

och flickor i skolan. Vi anser att det, baserat på statistik och studievägledares uttalande, finns 

belägg för att undersöka hur elever ser på könsskillnader i olika aspekter i skolan.  

 

Det finns säkerligen många fler uppslag till vidare forskning, men det är dessa tre som vi 

finner mest intressanta utifrån vår studie. 
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Bilaga – Det informativa brevet  

 

Hur ser du på din skolgång? 

 

Hej! 
 
Vi heter Thomas Johansson och Caisa Haraldsson och vi är två studenter som skriver 
examensarbete på Lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Syftet med undersökningen 
är att få en djupare förståelse för varför elever väljer att avsluta sina gymnasiestudier i 
förtid. 
 
Du har blivit slumpmässigt utvald bland elever som har hoppat av barn- och 
fritidsprogrammet/fordonsprogrammet de senaste tre åren. Upplägget på undersökningen 
är berättande intervju. Det innebär att vi vill träffa dig och prata om ditt liv och din skolgång 
och vad som så småningom ledde till att du valde att hoppa av gymnasieutbildningen. Vi ser 
helst att samtalet spelas in så att vi kan återberätta din historia så exakt som möjligt, men 
om du vill så kan vi bara använda anteckningar.  
 
Några dagar efter att du har fått brevet kommer du att bli att bli uppringd angående din 
medverkan i undersökningen. Om du är villig att medverka har du möjlighet att bestämma 
tid och plats för träffen så att intervjun kan ske så trivsamt som möjligt.  
 
Vi vill understryka att det är fullkomligt frivilligt att medverka, men ditt deltagande är 
mycket värdefullt för oss för att kunna bidra till en ökad förståelse för olika människors 
skolgång.  
 
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas på så vis att inga 
enskilda svar kan kopplas till någon särskild person. Efter att intervjun har skrivits ner 
kommer inspelningen att raderas av respekt för dig som intervjuperson. 
 
Har du några frågor kan du kontakta Thomas Johansson (tfn: XXXX-XXXXXX) eller Caisa 
Haraldsson (tfn: XXXX-XXXXXX). Våra handledare arbetar på Högskolan i Halmstad och heter 
Jette Trolle-Schultz Jensen och Ole Olsson. 
 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! 

 
 
 
 
Thomas Johansson och Caisa Haraldsson 


