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Med eller utan stöd? 

Fyra ungdomars berättelser om studieavbrott 

Karin Funcke 

Sammanfattning 

Föreliggande studie handlar om stödinsatser och studieavbrott ur studieavbrytares 
perspektiv. Syftet har varit att undersöka om de deltagande ungdomarna upplevde att de fick 
stöd under gymnasietiden i ett försök att förstå varför studieavbrott ändå sker. Avsikten har 
vidare varit att beskriva och reflektera över ungdomarnas erfarenheter med förhoppning om att 
det skall vara till nytta för framtida förebyggande arbete. Studien baseras på kvalitativa 
intervjuer och har inspirerats av tidigare forskning om studieavbrott, stödinsatser samt 
karriärutvecklingsteorier. Avsikten med intervjuundersökningen har varit att studera 
studieavbrytarnas skolgång under grund- och gymnasietiden för att få en förståelse för vilket 
stöd studieavbrytarna upplever att de fått eller hade önskat att de fick medan de ännu befann sig 
i skolan.  
Resultatet visar att studieavbrytarna bär på olika erfarenheter av skolgången och att tillgången 
på socialt och pedagogiskt stöd varit bristfällig. Resultatet visar också att studieavbrotten 
upplevs positiva och frivilliga. Slutsatser som dragits är att studieavbrytare har behov av 
olika stödinsatser och att skolor brister i sitt ansvar att ge stöd. En annan slutsats är att det, 
trots stödinsatser, inte går att förhindra att elever ändå avbryter sina studier. 
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With or without support? 

Four youngsters tell their stories about dropout 

Karin Funcke 

Abstract 

This present essay is about support and dropout from the dropouts’ perspective. The 
purpose of this study has been to examine these participant youngsters’ opinions about the 
support they have been given during their time in upper secondary level in order to 
understand why dropouts yet attend to happen. The purpose has also been to describe and 
reflect over the youngsters’ experiences with a hope that it will be of benefit to a future 
preventative work. This essay is based on a qualitative interview study and has been 
inspired by theories covering the area of dropouts, support and career development. The 
purpose of the interviews has been to study the dropouts’ time in the nine-year compulsory 
school and in the upper secondary school. The intention has been to obtain an 
understanding for the support that the dropouts have been given or would have wanted 
while they still were in school. 
The result shows that the dropouts have different experiences from their time in school and 
that the supply of social and pedagogy support have been defective. The result also shows 
that the experience of the dropout is that the dropout is positive and voluntary. 
Conclusion drawn is that the dropouts have different needs of support during their time in 
school and that the schools lack in their responsibility of giving support. Another conclusion 
drawn is that at the same time, in spite of support; it is not possible to prevent students from 
dropping out. 
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Förord 

Det är med visst vemod jag kan konstatera att det enträgna arbete jag lagt ner på den här 
studien nu har börjat närma sig sitt slut. Det är ett arbete som har bestått av olika faser, där 
varje fas har upplevts som mycket spännande. Faser som jag har trätt in i med stor 
entusiasm och nyfikenhet. Vad kommer det här arbetet egentligen att resultera i? Kommer 
jag klara av min stora uppgift jag tagit på mig? Nu kan jag glatt konstatera att det faktiskt 
gick vägen! Det var dock inte på egen hand, utan jag har fått ovärderlig hjälp från flera håll: 

Micke, Henrik, Emma och Hanna – Utan er hade den här magisteruppsatsen varit en bunt 
tomma blad! Ni är mina modiga studieavbrytare som den här studien handlar om.               
Jag är så oerhört tacksam för att ni vågade kliva in i det här arbetet och dela med er av era 
erfarenheter och tankar. Ni har lärt mig massor! Jag önskar av hela mitt hjärta att ni också 
får möjlighet att förverkliga era drömmar, för tack vare er har jag kunnat förverkliga en av 
mina stora drömmar. 

Elever och personal på IV i den kommun som den här studien utgår ifrån – Ni vet redan om 
den djupa tacksamhet jag känner inför er. Er stora vilja och positiva inställning till mig och 
mitt arbete är beundransvärd. Tack för att ni lät mig komma in på erat område och ta av er 
tid. Ni är otroligt värdefulla, glöm aldrig det. 

Ann Kjellberg - Tack för att du hade modet att anta utmaningen att handleda mig genom det 
här arbetet. Du har dessutom gjort det på ett enormt professionellt sätt. Jag vill tacka dig för 
dina stärkande ord, all uppmuntran under resans gång och även dina suveräna synpunkter. 
Superlativen räcker inte till! Du är en stor förebild för mig och jag hoppas verkligen att jag, 
på ett eller annat sätt, kommer att få samarbeta med dig även i framtiden. 

Min kära familj – Tack älskade Jimmie för ditt otroliga stöd. Tack för att jag har fått ge det 
här arbetet det enorma fokus det behövt av mig. Du har verkligen förstått hur viktigt det här 
har varit för mig. Tack för att du har haft tålamod under arbetets alla upp och nedgångar och 
enträget fortsatt peppa mig. Utan Dig hade det här arbetet inte varit möjligt att utföras!        
Och tack till våra underbara två trollungar, som flera gånger undrat när mamma egentligen 
har skrivit klart. Nu slipper ni fråga, nu är jag klar! 

Mamma Kristina och pappa Bernt - Er erfarenhet på det här området är magnifik. Ni är 
förstås en anledning till att jag inspirerats att fokusera på de här ungdomarna som den här 
undersökningen handlar om. Mamma, tack för den oändliga tid du har lagt ner för att 
diskutera det här problemområdet tillsammans med mig. För alla gånger du har läst det jag 
skrivit och omgående gett så värdefull respons att jag kunnat lyfta mig ännu högre. Pappa, 
tack för att du har hejat på mig på ditt vis. Tack för att ni är så stolta över er dotter. 

Anna Billström – Tack för att du har trott på mig från dag ett. Det var hemskt att behöva stå 
på egna ben i början. För vi har ju alltid skrivit ihop! Jag undrade ofta hur det skulle gå. 
Men du visste hur det skulle gå sa du! Och tack och lov, du hade rätt: Jag klarade det! 

 

Falun i maj 2009                                                                                                                          
Karin Funcke 



 

 

1 Inledning ...................................................................................... 3 

1.1 Val av problemområde .......................................................................... 4 

1.2 Förförståelse ........................................................................................ 8 

1.3 Syfte................................................................................................... 9 

1.4 Forskningsfrågor................................................................................... 9 

1.5 Avgränsningar ...................................................................................... 9 

1.6 Kunskapssyn.......................................................................................11 

1.7 Människosyn/Grundsyn ........................................................................11 

1.8 Begrepp .............................................................................................12 

1.8.1 Studieavbrytare.............................................................................12 

1.8.2 Studieavbrott ................................................................................12 

1.8.3 Det kommunala uppföljningsansvaret...............................................12 

1.8.4 Åtgärder.......................................................................................13 

1.8.5 Meritvärde ....................................................................................13 

1.8.6 Slutbetyg......................................................................................13 

2 Metod.......................................................................................... 14 

2.1 Undersökningsstrategi ..........................................................................14 

2.2 Metoder och tekniker ...........................................................................14 

2.3 Genomförandesteg...............................................................................16 

2.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande ..........................................................19 

2.5 Datainsamling .....................................................................................19 

2.6 Tillförlitlighet.......................................................................................20 

2.7 Etiska ställningstaganden .....................................................................21 

2.8 Bearbetning och analys av resultatdata ..................................................22 

3 Bakgrund .................................................................................... 24 

3.1 Forskningsanknytning ..........................................................................24 

3.1.1 Förebyggande arbete .....................................................................24 

3.1.2 Förebyggande vägledning ...............................................................26 

3.1.3 Studieavbrytartyper .......................................................................28 

3.1.4 En skola för alla? ...........................................................................29 

3.1.5 Styrdokument ...............................................................................30 

3.1.6 Påverkande framgångsfaktorer........................................................30 

3.1.7 Studieavbrottsorsaker och samtalspartners.......................................31 



 

 1 

3.1.8 Positiva och negativa studieavbrott ..................................................32 

3.1.9 Ekonomins betydelse för stödinsatser...............................................34 

3.1.10 Stödinsatser – en bristvara i skolan................................................35 

3.1.11 Studieavbrott och marginalisering..................................................36 

3.2 Teoretiska utgångspunkter....................................................................37 

3.2.1 Frivilliga och påtvingade brytpunkter................................................37 

3.2.2 Beslutsmakare ..............................................................................38 

3.3 Presentation av den kommunala uppföljningsverksamheten i den utvalda 
kommunen...............................................................................................38 

4 Resultat och analys..................................................................... 41 

4.1 Resultat och analys av intervju 1 ...........................................................41 

4.1.1 Hannas berättelse..........................................................................41 

4.1.2 Analys av Hannas berättelse ...........................................................45 

4.2 Resultat och analys av intervju 2 ...........................................................49 

4.2.1 Emmas berättelse..........................................................................49 

4.2.2 Analys av Emmas berättelse ...........................................................51 

4.3 Resultat & analys av intervju 3 ..............................................................54 

4.3.1 Mickes berättelse...........................................................................54 

4.3.2 Analys av Mickes berättelse ............................................................57 

4.4 Resultat och analys av intervju 4 ...........................................................61 

4.4.1 Henriks berättelse .........................................................................61 

4.4.2 Analys av Henriks berättelse ...........................................................64 

5 Analys......................................................................................... 67 

5.1 Analys av studieavbrytarnas tid i grundskolan .........................................67 

5.1.1 Skoltrötta eller inte? ......................................................................67 

5.1.2 Matematikens svårigheter...............................................................68 

5.1.3 Meritvärdet – hjälper eller stjälper? .................................................68 

5.1.4 Första, andra, tredje…....................................................................69 

5.2 Analys av studieavbrytarnas tid i gymnasiet............................................69 

5.2.1 Det började i alla fall bra. ...............................................................69 

5.3 Analys av studieavbrytarnas studieavbrott ..............................................70 

5.3.1 Fyra respondenters syn på sina studieavbrott....................................70 

5.3.2 Tidiga studieavbrytare....................................................................70 



 

 2 

5.3.3 Betydelsefulla samtalspartners ........................................................71 

5.3.4 Varför det blev som det blev….........................................................71 

5.4 Analys av studieavbrytarnas brytpunkter ................................................72 

5.5 Analys av studieavbrytarna som beslutsmakare.......................................73 

5.6 Analys av studieavbrytarnas syn på stödinsatser .....................................73 

5.6.1 Stöd eller inte? Det är frågan. .........................................................73 

5.6.2 Studie- och yrkesvägledares stödinsatser .........................................74 

5.6.3 Lärarnas stödinsatser.....................................................................75 

5.6.4 Vad hade skolan kunnat göra? ........................................................76 

6 Slutsatser ................................................................................... 77 

6.1 Slutsatser ...........................................................................................77 

6.1.1 Hur har ungdomarnas skolgång sett ut fram till studieavbrottet? .........77 

6.1.2 Vilket stöd i form av studie- och yrkesvägledning har ungdomarna fått 

innan studieavbrottet?............................................................................78 

6.1.3 Hur kommer det sig att ungdomarna avbröt sina studier?...................79 

6.1.4 Vilka stödinsatser hade ungdomarna behövt för att inte avbryta sina 
studier? ................................................................................................80 

7 Diskussion .................................................................................. 81 

7.1 Resultatdiskussion ...............................................................................81 

7.2 Metoddiskussion ..................................................................................85 

7.3 Framtidsdiskussion ..............................................................................87 

8 Litteratur .................................................................................... 90 

8.1 Referenser ..........................................................................................90 

8.1 Bakgrundslitteratur ..............................................................................91 

9 Bilagor ........................................................................................ 92 

9.1 Bilaga 1: Intervjuunderlag till studieavbrytare.........................................92 

9.2 Bilaga 2: Intervjuunderlag till uppföljningsverksamheten..........................95 

9.3 Bilaga 3: Missivbrev .............................................................................96 



 

 3 

1 Inledning 

I föreliggande studie fördjupar jag mig i problemområdet studieavbrott i gymnasieskolan (i 
fortsättningen kommer begreppet studieavbrott att användas) och det är ungdomarna 

själva (fortsättningsvis kommer begreppet studieavbrytare att användas) som fokus har 

riktats mot i just det här forskningsarbetet. Studieavbrott är idag nämligen ett högaktuellt 

ämne där en mängd ny forskning presenterats den senaste tiden. Ett faktum jag inte kan 

påstå att jag är förvånad över. Min uppfattning är att studieavbrott påverkar både 

samhället, skolväsendet och individen själv, det vill säga eleven som avbryter sina studier.                                                                      

Studeras problemområdet inledningsvis ur ett samhällsperspektiv, så återfinns en del 

intressanta fakta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade under hösten 

2008, rapporten Öppna jämförelser 2008 Gymnasieskola (2008). I rapporten jämförs 

Sveriges 290 kommuner på olika områden anslutna till den svenska gymnasieskolan. Här 

jämförs bland annat antalet elever per kommun som inom tre år fullföljer sin 

gymnasieutbildning samt antalet elever som går ut med grundläggande behörighet, det vill 

säga är behöriga för grundläggande studier vid landets högskolor och universitet. I 

rapporten framkommer bland annat att 69 procent av eleverna i hälften av landets 

kommuner fullföljer sina gymnasiestudier inom en treårsperiod. Vidare framkommer 

också att drygt 85 procent av eleverna i 234 kommuner går ut med grundläggande 

behörighet.                

Reaktionerna på rapporterna har varit tydliga. Exempelvis vaknade 

ångermanlänningarna upp den 15 oktober 2008 med följande budskap på Tidningen 
Ångermanlands förstasida: ”En av tre klarar inte gymnasiet” (Nummer 241). Väl inne i 

tidningen möttes läsarna av följande rubrik: ”Många hoppar av från gymnasierna” (a.a. 

s.6). I artikeln framkommer att flera av landskapets kommuner placerar sig långt ner i 

statistiken i SKL:s rapport (2008). Kommunen Sollefteå placerar sig på 197:de plats med 

67 procent elever som klarar av sina gymnasiestudier under tre år. Ännu lägre placerar 

sig Härnösand med sina 64 procent.                                                                                                     

Den 21 februari 2009 kommer en ny artikel på området studieavbrott i Tidningen 
Ångermanland (Nummer 43). Den här gången fick läsarna veta att bara i Härnösands 

kommun kostar gymnasieavhoppen 68 miljoner per år för samhället. Problemet som 

framhålls både i artiklarna och i SKL:s rapport (2008) är att det är rent ekonomiskt är 

kostsamt för kommunerna och samhället på grund av att elever tenderar att gå längre än 

tre år i gymnasieskolan. Enligt SKL:s rapport kostar en gymnasieplats i genomsnitt 64 

000 kronor i nettokostnad per elev för tre gymnasieår sett ur ett riksperspektiv. De lokala 

variationerna är dock stora. Enligt rapporten så kostar en elev 107 000 kronor för tre års 

studier i vissa kommuner och i andra kommuner ungefär 47 000 kronor för tre år. Det bör 

också tilläggas, vilket rapporten tydligt markerar, att en låg kostnad per elev inte är 

synonymt med låga studieresultat och lågt antal elever som uppnår grundläggande 

behörighet inom en treårsperiod eller vice versa.                                                                                                  
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Studeras problemet studieavbrott vidare ur ett utbildningsmässigt perspektiv, anser jag 

att man bör ha i åtanke att den svenska gymnasieskolan idag är, till skillnad från 

grundskolan, en frivillig skolform. Från olika håll görs dock kraftansträngningar för att 

elever ändå skall gå i gymnasieskolan, genomföra sina gymnasiestudier och erhålla 

slutbetyg. Studieavbrott i gymnasieskolan motarbetas alltså, som jag ser det, på olika sätt. 

Exempelvis infördes i Skollagen (1985:1100), följande paragraf den 1 juli 2005, och som i 

denna rapport kommer att benämnas som det kommunala uppföljningsansvaret: 

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar 

i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är 

sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. 

Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar 

som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller 

specialutformade program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 

motsvarande utbildning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får 

meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är 

nödvändig för att kommunen skall kunna genomföra sin skyldighet 

enligt första stycket (a.a., 1 kap. 18 §). 

1.1 Val av problemområde 
Skolverket genomförde, efter det att paragrafen om det kommunala uppföljningsansvaret 
infördes i Skollagen (a.a.), en utvärdering av uppföljningsverksamheten i Sveriges kommuner 
och vars resultat presenterades i Redovisning av uppdrag om Information om icke skolpliktiga 
ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret (Dnr 2005:3341, 2006). I utvärderingen 
uppger Skolverket att antalet ungdomar som avbrutit sina studier, och därmed är aktuella för det 
kommunala uppföljningsansvaret år 2005, var drygt 32 000. Det framkommer också att den 
vanligaste åtgärden som kommunerna erbjuder är en plats på gymnasieskolans individuella 
program (IV), vars främsta syfte är att eleven skall vidare till ett nationellt program. Något som 
kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att samma rapport fastslår att de flesta studieavbrott 
sker på grund av skoltrötthet. Samtidigt är min upplevelse att åtgärden, det vill säga en plats på 
IV, torde kunna resultera i att fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier med slutbetyg från 
ett nationellt program jämfört med om det inte funnits en uppföljande verksamhet som erbjuder 
studier som en åtgärd.                                                                                                                              
Som en parantes till det bör tilläggas, att när det gäller IV, så väntas man fatta beslut huruvida 
IV skall vara kvar eller inte. Åtminstone om vi får tro reportern Lenita Jällhages analys av det 
kommande regeringsförslaget till ny gymnasieskola i Dagens Nyheter den 14 april 2009 
(Nummer 100).                                                                                                                               
Problemet är, vilket Skolverket konstaterar i sin rapport (Dnr 2005:3341, 2006) att, trots att det 
enligt lag skall finnas en uppföljande verksamhet i varje kommun inte ser ut så i verkligheten.  
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Faktum är att mer än hälften av kommunerna som deltog i studien saknade en handlingsplan för 
uppföljningsarbetet. Jag anser därför att studieavbrytare i kommuner där 
uppföljningsverksamhet saknas, inte ges möjlighet att via åtgärder inom ramen för det 
kommunala uppföljningsansvaret återgå till gymnasieskolan och försöka nå slutbetyg eller 
grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier. Förhoppningen är därför att den här 
studien även skall få kommuner utan uppföljningsverksamhet att förstå vikten av att det faktiskt 
finns en uppföljande verksamhet som fångar upp studieavbrytare. Forskningsarbetet skulle 
dessutom inte vara möjligt att genomföra om det inte fanns ungdomar inskrivna i åtgärder i 
uppföljningsverksamheter eftersom det är just de ungdomarna som studien vänder sig till. Jag 
tänker också att man kan börja fundera om det är rimligt att gymnasieskolan fortsätter att vara 
frivillig? En fråga som våra politiker kanske behöver ställa sig?                                                                                                                              
Skolverket presenterar vidare följande slutsats i utvärderingen (a.a.): 

Skolverket anser framförallt att gymnasieskolorna bör vidta åtgärder så att färre elever 

avbryter sina studier. Eventuella avbrytare bör tidigt uppmärksammas och ges det stöd som 

krävs, t.ex. genom en anpassad undervisning eller genom studie- och yrkesvägledning (a.a., 

s.27). 

I utvärderingen framkommer det inte i vilken omfattning denna typ av förebyggande insatser, i 
form av anpassad undervisning eller studie- och yrkesvägledning, görs redan idag, eller om den 
görs. Därför valde min studiekamrat Anna och jag, att i vår C-uppsats (Billström & Funcke, 
2008), försöka belysa, ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, huruvida studie- och 
yrkesvägledning bedrivs i förebyggande syfte för att förhindra att elever avbryter sina studier. 
Det som framkom i undersökningen var, att i stort sett samtliga av de deltagande studie- och 
yrkesvägledarna i studien arbetade förebyggande med att försöka förhindra studieavbrott men 
att studie- och yrkesvägledarna samtidigt upplevde att det inte inverkade på elevens beslut att 
avbryta eller inte. Studie- och yrkesvägledarna ansåg att eleverna avbröt sina studier ändå. 
Intressant var dock att flera av deltagarna i undersökningen upplevde att de kom in för sent i 
bilden, då studieavbrottet redan var ett faktum. Funderingar har därefter väckts ifall 
studieavbrottet hade kunnat avvärjas om studie- och yrkesvägledarna kommit in i ett tidigare 
skede? Något som varken undersökningen belyste eller som jag funnit i tidigare forskning.  

Att studieavbrott kan studeras ur olika perspektiv hoppas jag, genom inledande beskrivning, nu 
börjar synliggöras. Det perspektiv som kommer att studeras mer ingående i den här studien är 
dock, och som tidigare nämnts, studieavbrytarnas perspektiv. Jag kommer därför 
fortsättningsvis att försöka redogöra för vilka frågor som väckt min nyfikenhet att finna svar på 
i det här forskningsarbetet när det gäller just studieavbrytarna själva.                                              
Framförallt vill jag försöka fånga vilka motivbilder och intentioner som kan skönjas i 
studieavbrytares egna upplevelser. Undersöka hur dessa motivbilder och intentioner ser ut om 
man studerar dem bortanför strukturer som exempelvis kön, klass och etnicitet.                                                                                           
Det har även upplevts som angeläget att studera tillgången på stöd från studie- och 
yrkesvägledning, med andra ord undersöka vad studieavbrytare själva anser om det stöd de 
erbjudits i form av studie- och yrkesvägledning tiden före studieavbrottet. Upplever 
studieavbrytarna att de får det stöd de behöver och hur ser stödet ut som de får?  Det resultat 
som framkommer i föreliggande studie, genom att ta reda på studieavbrytarnas egna 
upplevelser, anser jag vara av stor betydelse för studie- och yrkesvägledarna på landets 
gymnasieskolor. Resultatet kan ge en indikation på hur stödarbetet uppfattas och hur det kan 
bedrivas på gymnasieskolorna för att förhindra studieavbrott.  
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Däremot kan konstateras att det måste finns en studie- och yrkesvägledare eller en annan person 
som utför studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter anställd på varje skola om eleverna skall 
kunna erbjudas den typen av stöd. För kännedom är det idag inte lagstadgat att det skall finnas 
en utbildad studie- och yrkesvägledare på varje gymnasieskola. Däremot ligger det på varje 
rektors ansvar, enligt Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) att ”syoverksamhet utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd och hjälp får detta” (a.a.), vilket innebär att tillgängligheten till studie- och 
yrkesvägledning torde kunna variera.                                                                                                                  
I likhet med tillgången på stöd i form av studie- och yrkesvägledning har det växt fram en annan 
fundering under forskningsarbetets gång, och den grundar sig i vad som står att läsa i 
styrdokumenten gällande stöd till eleverna i form av anpassad undervisning. Där står bland 
annat att särskild hänsyn skall tas till ”elever i behov av särskilt stöd” (Skollagen 1 kap. 2 §, 
1985:1100) och i Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) står det följande: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (…) Hänsyn skall tas 

till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.(…) Särskild uppmärksamhet 

måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.  

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. (…) Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. 

Gymnasieskolan (…) syftar till att ungdomar skall genomgå en fullständig 

gymnasieutbildning. Utbildningen skall inom ramen för den utbildningsväg ungdomarna valt 

ge var och en möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling (a.a.). 

 
Med tanke på att så många elever faktiskt avbryter sina gymnasiestudier så ställer jag mig 
frågande till hur mycket stöd de deltagande studieavbrytarna i föreliggande studie fått 
från sina skolor innan studieavbrottet? Har de verkligen fått utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och fått undervisningen anpassad? Hur kommer det då sig att de ändå 
avbrutit studierna? Jag tänker mig nämligen att det resultat som framkommer i den här 
studien kommer att ge gymnasieskolorna underlag för hur de deltagande studieavbrytarna 
ser på de stödinsatser som de fått av sina skolor.                                                                      
Jag funderar också en hel del på vems initiativ studieavbrottet egentligen sker? Enligt 
Gymnasieförordningens sjätte kapitel (SFS 1992:394) kan skolan, under vissa 
omständigheter skriva ut en elev utan elevens och målsmans samtycke, vilket kan 
beskrivas som ett administrativt studieavbrott: 
 

17 § Om en elev inte vid utbildningens början inställer sig till den utbildning som han har 

tagits in på och inte anmäler giltigt förfall hos rektor inom tre dagar efter det att 

undervisningen startat, anses han ha avgått från utbildningen. 

18 § Om en elev vill avgå från utbildningen utan att ha slutfört den, skall han anmäla detta 

hos rektor. Den elev som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall visa 

vårdnadshavarnas samtycke till avgången. 

Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter uteblivit från den under mer än en månad 

i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, skall han anses ha avgått från 

utbildningen. Rektor får medge undantag, om det finns synnerliga skäl för det (a.a.). 
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Det är alltså inte givet att en studieavbrytare avbryter sina studier självmant. Men frågan är, 
oavsett om studieavbrottet sker på skolans eller elevens initiativ, hur god insikt de har i de 
konsekvenser som följer med ett studieavbrott? Förstår de vad ett studieavbrott innebär eller är 
det en impulsiv handling som sker i en situation där eleven i själva verket hade kunnat välja att 
stanna kvar? Återigen handlar det om att söka studieavbrytarnas individuella motivbilder och 
intentioner. Föreliggande forskningsarbete har dock inte gjort anspråk på att försöka besvara 
alla dessa frågeställningar. Snarare görs en ansats att få en så bred bild som det är möjligt av hur 
studieavbrytarna själva ser på sina studieavbrott och hur de valde inför gymnasiet.                
Varför då detta intresse för dessa ungdomar som trots allt agerar utifrån den rätt de har utifrån 
det faktum att gymnasieskolan idag är en frivillig skolform? Varför inte bara låta dem vara? 
Varför skall de prompt behöva vara kvar i skolan om det skulle vara så att de inte vill? Ja, i den 
bästa av världar kan man tycka att det här inte skulle vara ett problem. För det är väl inget 
problem eftersom det är fullt lagligt att avbryta sina gymnasiestudier? Dessvärre får man nog 
inte blunda för det faktum att studieavbrott faktiskt kan vara ett problem om man studerar det på 
individnivå. Forskning som berör området karriärutveckling och inträde på arbetsmarknaden i 
Sverige konstaterar att ungdomar, som avbryter sina gymnasiestudier och därför inte får ett 
slutbetyg, har betydligt svårare att träda in på den svenska arbetsmarknaden och konkurrera om 
arbetstillfällen jämfört med andra personer, som har slutbetyg från gymnasieskolan som lägsta 
utbildningsnivå (Finansdepartementet, 2003; Selin & Tydén, 2003; Skolverket, 2008a; Åslund 
& Erikson & Nordström Skans & Sjögren, 2006). Därför anser jag det vara av största vikt att 
dessa ungdomar får den hjälp de behöver så att de, i den mån det är möjligt, inte avbryter sina 
studier och riskerar ett utanförskap på arbetsmarknaden.  

Det är också anledningen till att jag anser det vara viktigt att forskning bedrivs på området 
studieavbrott. Likaså om man strävar efter att arbeta förebyggande mot studieavbrott, då den 
forskning som finns idag lämnar en del tomrum som behöver belysas. I föreliggande 
forskningsarbete görs därför även ett försök att undersöka om unga studieavbrytare upplever att 
de fått stöd under sin gymnasiegång samt hur dessa stödinsatser sett ut. Jag vill ge ungdomarna 
möjlighet att beskriva sin uppfattning om stödinsatsernas betydelse. Det kan tyckas att 
stödinsatserna inte haft betydelse eftersom det är just studieavbrytare som fokus i studien ligger 
på. Däremot tror jag att det är en fara om man tar för givet att alla elever idag ges det stöd de 
behöver eller ges rätt stöd. Jag tror också att det är farligt att förutsätta att alla vill genomföra 
sina studier trots att de egentligen inte behöver det då gymnasieskolan är en frivillig skolform. 
Frågan är om man inte generaliserar eleverna genom att påstå det? Och frågan är om det finns 
stödinsatser som räcker till för att förhindra ett studieavbrott i det läget?                                                 
Jag vill därför avsluta med det jag inledde denna studie med, att hävda att studieavbrott är ett 
viktigt problemområde och att det är viktigt att så få som möjligt gör studieavbrott. Jag hoppas 
att det framgått av mitt resonemang att studieavbrott får konsekvenser på flera nivåer och att det 
är viktigt att vi fortsätter att bedriva forskning på området. Jag hoppas vidare att det framgått att 
resultatet från det här forskningsarbetet är av stor betydelse för flera målgrupper oavsett hur 
resultatet ser ut, både för samhället, gymnasieskolan som sådan och för studieavbrytarna själva. 
Om det är möjligt att minska antalet studieavbrytare, ser jag det som en mycket viktig uppgift 
framförallt för individen, så att den inte riskerar utanförskap i form av svårigheter på 
arbetsmarknaden. Att jag dessutom kommer att belysa studieavbrott ur studieavbrytarnas 
perspektiv, ett perspektiv som inte belysts särskilt mycket i tidigare forskning, hoppas jag kunna 
ge studien extra tyngd, med tanke på att det är studieavbrytarna som är experterna på det här 
området. 
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1.2 Förförståelse 
Den förförståelse jag har gällande problemområdet studieavbrott är att jag själv en gång avbröt 
mina gymnasiestudier på grund av felval vilket resulterade i en förlängd tid i gymnasieskolan, 
dock med avklarad examen och slutbetyg med grundläggande behörighet.                                        
Jag uppmärksammade därefter problematiken kring studieavbrott i en specifik kommun i 
samband med en studie i ett utbildningsmoment. Problematiken var då framförallt kopplat till 
bristande uppföljningsverksamhet och studieavbrytare, en problematik som väckte en önskan 
om att få möjlighet att fortsätta fördjupa mig i ämnet.  
I samband med B-uppsatsarbetet som jag gjorde tillsammans med min studiekamrat Anna 
(Billström & Funcke, 2007) fördjupades förförståelsen för gruppen studieavbrytare. Jag fick en 
förståelse för att studieavbrytarna i studien som erbjudits en åtgärd inom ramen för det 
kommunala uppföljningsansvaret var nöjda med den åtgärd de befann sig i. 
Det gällde oavsett om det var i form av en plats på IV eller i någon annan form av åtgärd.  
Tack vare den C-uppsats som Anna och jag skrev (Billström & Funcke, 2008), som var en 
fortsättning på B-uppsatsen, fick jag ytterligare en förståelse för problemområdet studieavbrott. 
Då undersökte vi i vilken omfattning studie- och yrkesvägledning bedrivs i förebyggande syfte, 
alltså som en stödinsats med avsikt att avvärja att elever avbryter sina studier. Lärdomen som 
jag fick var att studie- och yrkesvägledarna i studien möter potentiella studieavbrytare och att de 
även arbetar förebyggande med att försöka förhindra studieavbrott men att eleverna avbröt sina 
studier ändå. Jag fick också en förståelse för att studie- och yrkesvägledarna upplevde att 
studieavbrottet redan var ett faktum när de väl kom in i bilden. 

Idag är jag själv verksam studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola och möter elever som 
av skolan bedöms som potentiella studieavbrytare och där jag kommer in i bilden som ett led i 
en förebyggande verksamhet. Jag möter även elever som avbryter sina studier av olika 
anledningar. Mina stödinsatser består av vägledningssamtal med eleven, oftast under en längre 
period. Jag har fått en förståelse för att studieavbrott inte alltid kan förklaras med en enda orsak 
utan varje elev har oftast sin unika förklaring till varför den funderar på eller faktiskt avbryter 
sina studier. Jag har också fått en förståelse för att de lärare som är verksamma på min skola alla 
arbetar med förebyggande insatser i form av individanpassat stöd som exempelvis individuella 
handlingsplaner och framförallt i form av exempelvis anpassad undervisning som exempelvis 
reducerat program och ändrade kurser, för att i den mån det är möjligt försöka att förhindra 
studieavbrott. De arbetar mycket med att både ge socialt stöd och pedagogiskt stöd.  

Sammanfattningsvis kan sägas, att min förförståelse är att både lärare och studie- och 
yrkesvägledare arbetar med förebyggande stödinsatser men att studieavbrott, trots det tenderar 
att ske. Det råder med andra ord viss divergens med mina erfarenheter och det faktum att 
Skolverket (Dnr 2005:3341, 2006) menar att studieavbrott kan förhindras med hjälp av anpassad 
undervisning och studie- och yrkesvägledning.                                                                                    
Det kan kanske tyckas problematiskt att jag träder in i detta område som jag själv ser delar av i 
mitt eget arbete. Däremot har jag ingen praktisk erfarenhet av att arbeta med studieavbrytare, 
alltså med ungdomar som redan har avbrutit sina studier. Därför ser jag det som en spännande 
utmaning att få undersöka det för mig outforskade området och jag har trätt in i 
forskningsarbetet med öppet sinne och en stor portion nyfikenhet.  
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Jag ser också det faktum att jag är verksam studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola, 
genererat i att jag erhållit kunskaper och erfarenheter på flera områden när det gäller 
studieavbrott vilket motiverat mitt val av problemområde än mer. Jag har också under årens 
lopp knutit många goda kontakter i olika kommunala uppföljningsorganisationer i flera av 
Sveriges kommuner vilket varit till hjälp när jag sökt intervjupersoner. 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka om ungdomarna upplevde att de fick stöd under gymnasietiden i ett 
försök att förstå varför studieavbrott ändå sker. Avsikten är vidare att beskriva och reflektera 
över ungdomarnas erfarenheter med förhoppning om att det skall vara till nytta för framtida 
förebyggande arbete. 

1.4 Forskningsfrågor 
Hur har ungdomarnas skolgång sett ut fram till studieavbrottet? 

Vilket stöd i form av studie- och yrkesvägledning har ungdomarna fått innan studieavbrottet? 

Hur kommer det sig att ungdomarna avbröt sina studier? 

Vilka stödinsatser hade ungdomarna behövt för att inte avbryta sina studier? 

1.5 Avgränsningar 
I forskningsarbetet har en del avgränsningar gjorts. I sökandet efter deltagare till studien har 
uppsatsen avgränsats till att studera studieavbrytare i en kommun i Sverige. Att det blev 
studieavbrytare i en kommun beror på att den första kommunala uppföljningsverksamheten som 
kontaktades för undersökningens vägnar, kunde bistå med det antal studieavbrytare som 
undersökningen hade för avsikt att intervjua. Eftersom det dessutom inte är fråga om en 
jämförande studie mellan olika kommuner, har det inte heller upplevts som nödvändigt att utgå 
från fler än just en kommun. Urval av kommun skedde genom ett bekvämlighetsurval, det vill 
säga att jag vände mig till en kommun i det landskap där jag bor och som uppfyllde de angivna 
kriterierna. Kommunen valdes också utifrån det kontaktnät jag har inom olika 
uppföljningsverksamheter runtom i Sverige. Då jag använde mig av mitt eget kontaktnät i 
sökandet efter deltagare till studien bortsåg jag från faktorer som storleken på kommunen, dess 
geografiska läge och dess politiska styre. Anspråk har inte heller gjorts på att undersöka 
kostnader per elev eller peka ut en särskild kommun som bättre eller sämre ur ett jämförande 
perspektiv. Dock kvarstår det faktum att minskade antal studieavbrott med förlängd studietid 
som påföljd, rent ekonomiskt skulle innebära minskade kostnader för kommuner och samhället. 
Idag ges elever nämligen möjlighet att påbörja studier på en gymnasieutbildning fram ”till och 
med det första kalenderåret det år eleven fyller 20 år” (SKL, 2008). Eleven kan alltså befinna 
sig i gymnasieutbildning under betydligt fler år än de tre år som är den tid det idag beräknas ta 
för att genomföra studier på ett nationellt gymnasieprogram.  
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Enligt en rapport från Skolverket (Dnr 2005:3341, 2006) framkommer att de flesta studieavbrott 
gjorts i årskurs 3 i gymnasiet. En uppgift som stärks i senare undersökningar gjorda av 
Skolverket (Skolverket, 2008a), vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att eleven vid 
det laget avverkat minst 2/3 av sin gymnasieutbildning. En faktor som också gör att studietiden 
förlängs. Förhoppningen var dock att komma i kontakt med fyra studieavbrytare. Avsikten har 
inte varit att ta hänsyn till vilken gymnasieskola eller vilket program eleverna studerade på tiden 
strax innan studieavbrottet. Jag har inte heller tagit hänsyn till strukturer som studieavbrytarens 
sociala bakgrund, etnicitet eller om den kommer från ett hem med studietradition. Att jag väljer 
bort det kan kanske tyckas märkligt med tanke på att detta är faktorer som ofta framkommer 
som betydande för hur väl en elev lyckas i skolan eller inte. I stället höll jag mig öppen för att 
det är faktorer som studieavbrytarna skulle kunna komma att berätta om, som något som har 
haft betydelse för deras studiegång. Jag ville dock inte avgränsa mig redan innan de börjat 
berätta.  

Jag kommer vidare att redovisa vilket kön och vilken ålder intervjupersonerna har. Avsikten har 
dock inte varit att göra någon mer ingående jämförelse vare sig mellan kön eller mellan 
deltagarnas ålder. Då jag strävat ute efter att nå individernas individuella verklighet och 
upplevelser ansåg jag att det begränsade mig, att redan innan förutsätta att det skulle finnas 
könsskiljaktigheter. Däremot höll jag mig öppen för att kön skulle kunna komma att bli en 
faktor jag skulle behöva reflektera kring när undersökningen var genomförd. Här framträder nu 
därför en viktig avgränsning som har gjorts i det här forskningsarbetet. Jag har valt att studera 
studieavbrytarnas motivbilder och intentioner i förhållande till studieavbrottet, inte 
studieavbrottet i relation till olika strukturer. Det skall även påpekas att jag inte heller, i något 
avseende, sökt finna representativbilder hos deltagarna i den här studien. Däremot finns det 
troligtvis tankar och upplevelser som är representativa till viss del mellan studieavbrytarna. Det 
är dock inte det som har eftersökts i föreliggande studie. 

Vidare har hänsyn tagits till i vilken åtgärd studieavbrytarna nu befinner sig i och i vilken 
årskurs studieavbrottet skedde. För att vara aktuella att ingå i intervjuundersökningen krävdes 
dock att studieavbrytarna befann sig i någon form av åtgärd inom ramen för det kommunala 
uppföljningsansvaret. Studien fokuserar dock inte ingående på hur lång tid det gått mellan 
studieavbrottet och inträdet i det kommunala uppföljningsansvaret. Däremot har det studerats 
hur länge som respektive studieavbrytare befunnit sig i åtgärd, en faktor som möjligen kan ha en 
viss betydelse då studieavbrytarna kanske kan ha svårare att rekonstruera känslorna och 
minnena från tiden innan studieavbrottet beroende på om det gått en lång tid sedan 
studieavbrottet vid tidpunkten för intervjuerna eller om det gått en kort tid. I forskningsarbetet 
har inte heller skolsystemets perspektiv studerats utan huruvida eleven, det vill säga 
studieavbrytaren, upplevde sitt studieavbrott som frivilligt eller inte utifrån Becknes 
resonemang (1995), se 3.1.8 Positiva och negativa studieavbrott, och som positivt eller negativt 
vid tidpunkten för studieavbrottet.  
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1.6 Kunskapssyn 
Min kunskapssyn är av eklektisk art och jag förenar olika tankar om vad kunskap egentligen är 
och hur man som människa tar kunskapen till sig. En självklar utgångspunkt för mig är 
hermeneutiken som ser förståelsen för varje individs livsvärld som kunskapskälla. Med andra 
ord kan hermeneutiken beskrivas som att människan använder sig av sin förförståelse samt sina 
upplevelser och minnen för att tolka och förstå andra människors erfarenheter och emotioner 
istället för att sträva efter någon fullständig sanning. En fullständig sanning finns inte enligt 
hermeneutiken (Hartman, 1998). Hand i hand med hermeneutiken går, som jag upplever det 
kontextualismen, vars innebörd är att individer tar till sig kunskap och agerar i en kontext. 
Kontexten består av andra individer och av den miljö som omger individen. Människan formas 
således i sin högst individuella kontext och förändrar sig om kontexten ändras (Brown, 2002).   
Konstruktivismen betyder precis som hermeneutiken och kontextualismen mycket för min 
förståelse för människors sätt att inhämta kunskap. Genom en konstruktivistisk kunskapssyn 
framhålls språket som individers främsta medium vilket ger människor möjlighet att förstå den 
verklighet andra människors lever i, liksom sin egen verklighet. Vidare framhåller 
konstruktivismen att det inte finns en enda verklighet utan att alla individer utformar sin egen 
verklighet ur sin egen sociala kontext (Peavy, 2000).  
 
Förenar man ovanstående tankar om vad kunskapssyn är så torde man kunna sammanfatta deras 
tankar enligt följande: Studieavbrott beror på den kontext en elev befinner sig i. Det kan vara en 
följd av ett frivilligt val eller en ofrivillig påföljd. Om man skall kunna förebygga studieavbrott 
genom stödinsatser behöver man först utgå från individen och vilken kontext den befinner sig i. 
Varje elevs behov är unika och man behöver finna dessa behov genom att möta eleven där den 
befinner sig, i dess kontext eftersom varje elevs kontext är unik. Att utforska elevens behov, 
genom att lyssna till individens berättelse, kan vägar finnas att gå när det gäller just stödinsatser 
för den individen. Genom att tro att det finns en enkel formel, ett enda sätt att ge stöd, fallerar 
hela idén med den hermeneutiska, kontextuella och konstruktivistiska kunskapssynen så som 
jag ser det. Det är därför en stor anledning till att jag valt att söka efter de deltagande 
studieavbrytarnas individuella upplevelser, deras unika intentioner och motivbilder framför att 
sträva efter att lyfta fram representativa och/eller jämförande bilder.                                                                                                    

1.7 Människosyn/Grundsyn 
Den människosyn som jag representerar är den humanistiska människosynen som för mig 
innebär att alla människor har lika värde. Den humanistiska människosynen innefattar också, 
som jag ser det, att varje människa har rätt till frihet och även har ett ansvar gentemot sig själv 
och sin omgivning. Likaså anser jag att alla människor besitter utvecklingsmöjligheter och att 
det är viktigt att se till människans möjligheter istället för dess begränsningar. 
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1.8 Begrepp 
Jag använder nedanstående begrepp i föreliggande studie: 

1.8.1 Studieavbrytare 

Med begreppet studieavbrytare menas de elever som avbryter sina studier under pågående 
gymnasieutbildning antingen från ett nationellt program, specialutformat program eller från det 
individuella programmet. Elever som genomför programbyten inom gymnasieskolan räknas inte 
till gruppen studieavbrytare utifrån den här uppsatsens definition. När man talar om 
studieavbrytare anser jag att det är viktigt att inte generalisera och påstå att alla studieavbrytare 
tillhör gruppen elever i behov av särskilt stöd. Min upplevelse är dock att begreppen 
studieavbrytare och elever i behov av särskilt stöd ofta används synonymt med varandra. Det är 
också aningen olyckligt att man delar in elever i olika kategorier som om de vore en homogen 
grupp oavsett om man tillhör gruppen elever i behov av särskilt stöd, gruppen studieavbrytare 
eller någon annan grupp. Däremot blir det nödvändigt att göra denna indelning i det här 
undersökande sammanhanget då det är vedertagna begrepp i det svenska utbildningsväsendet. 

 

1.8.2 Studieavbrott 

I den här studien avses med begreppet studieavbrott, studieavbrott som sker under 
gymnasietiden från ett nationellt program, specialutformat program eller studie som 
studieavbrott eftersom eleven då inte hinner bli aktuell för det kommunala uppföljningsansvaret. 

 

1.8.3 Det kommunala uppföljningsansvaret 

Följande definition återfinns i Skollagen 1 kap. 18 § (1985:1100) och används även här: 

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte 

att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

 

Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade 

program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter  

om den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen skall  

kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket (a.a.) 
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1.8.4 Åtgärder 

Med begreppet åtgärder menas de aktiviteter som studieavbrytare erbjuds inom ramen för det 
kommunala uppföljningsansvaret. Varje kommun skall erbjuda studieavbrytare som är inskrivna 
i uppföljningsverksamheten i kommunen ett eller flera olika åtgärdsalternativ. Skolverket 
(2006) menar att den vanligaste åtgärden är en plats på IV och studie- och yrkesvägledning. 
Andra exempel på åtgärder är enligt Skolverket (a.a.) programinriktade IV, IV med 
invandrarintroduktion, praktik, studier på folkhögskola eller nationellt gymnasieprogram. 

 

1.8.5 Meritvärde 

I studien används även begreppet meritvärde. Med meritvärde menas det sammanlagda 
betygsvärdet för de sexton bästa ämnesbetygen i en elevs slutbetyg från grundskolan. Betyget 
Godkänt ger tio poäng, betyget Väl godkänt femton poäng och betyget Mycket väl godkänt ger 
tjugo poäng. Betyget Icke godkänt räknas som ett betyg men ger inga poäng. Det högsta 
meritvärdet en elev i grundskolan kan ha är därför 320 poäng. 

 

1.8.6 Slutbetyg 

Ett nationellt gymnasieprogram är idag på 2500 poäng. Med begreppet slutbetyg menas idag att 
en elev som uppnår betyg i 2500 poäng under sin gymnasieutbildning erhåller ett slutbetyg. 
Kurser i karaktärs- och kärnämnen som ingår en nationellt fastställd inriktning skall alltid ingå i 
slutbetyget samt projektarbete. För att få grundläggande behörighet för studier på en högre nivå 
än gymnasiet krävs dock för närvarande att elevens slutbetyg består av minst 90 procent av lägst 
betyget Godkänt, alltså 2250 poäng. 
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2 Metod 

I studiens metodavsnitt beskrivs forskningsarbetets tillvägagångssätt. Bland annat 

presenteras forskningsmetod, urvalsgrupp och urvalsförfarande. I metodavsnittet 

beskrivs även forskningsarbetets tillförlitlighet och de etiska ställningstaganden som 

gjorts. Avslutningsvis redovisas det sätt hur bearbetning och analys har gjorts av 

resultatdata.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Inledningsvis var tanken att en enkätundersökning skulle vara den metod som var lämpligast 
för forskningsarbetet. En enkätundersökning skulle kunna nå många studieavbrytare och kunna 
generera i en hel del information från studieavbrytarna. Allteftersom syftet och 
forskningsfrågorna preciserades växte dock önskan att få fånga studieavbrytarnas upplevelser 
på ett djupare plan. Att få svar som inte är styrda till redan angivna svarsalternativ. 
Gruppintervjuer började därför ses som ett bättre alternativ då en större grupp studieavbrytare 
skulle kunna intervjuas och där svaren skulle kunna få en djupare innebörd än vid en 
enkätundersökning. Under arbetsprocessens gång upplevdes dock nackdelarna vara större än 
fördelarna även med gruppintervjuer som metod. Tankarna cirkulerade mycket kring frågan om 
det verkligen är möjligt att nå studieavbrytarnas individuella tankar och upplevelser om det 
sitter andra studieavbrytare bredvid eller om deras svar påverkas av gruppen som sådan? För att 
inte riskera att någon av de deltagande studieavbrytarna skall behöva ta hänsyn till någon annan 
studieavbrytare sågs därför enskilda intervjuer som den mest lämpade undersökningsstrategin 
av alla. För att ge omväxling åt språket kommer begreppen studieavbrytare och respondenter i 
fortsättningen att användas varierande. Upplevelsen var också att intervjuer med ett fåtal fall 
skulle komma att generera i ett bättre resultat om man ser till forskningsarbetets syfte och 
forskningsfrågeställningar i motsats till många fall och enkätundersökning eller 
gruppintervjuer. Undersökningen har även byggts upp utifrån forskningsarbetets 
problemområde och från en teorigrund som berör studieavbrott, stödinsatser samt 
karriärutvecklingsteorier som anses relevanta för uppsatsämnet som sådant. Undersökningen 
utgår från det hermeneutiska synsättet. I arbetet med att utvärdera det empiriska resultatet har 
det varit nödvändigt att komplettera undersökningen med litteraturstudier (May, 2001). 

2.2 Metoder och tekniker 
För att försöka få svar på forskningsfrågorna användes en kvalitativ forskningsmetod i form av 
djupa intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för hur 
studieavbrytarna själva ser på de stödinsatser de erbjöds tiden innan studieavbrottet samt hur de 
ser på själva studieavbrottet, alltså finna deras motivbilder och intentioner. Intervjuerna 
genomfördes genom att tid och plats för intervjun bokades in utifrån de önskemål 
respondenterna hade. De intervjufrågor som ställdes är tematiskt uppbyggda och täcker 
förhoppningsvis in det som forskningsarbetet hade för avsikt att försöka få en förståelse för. För 
intervjufrågor och teman, se Bilaga 1. De olika temana är inspirerade av den 
forskningslitteratur som legat till grund för det här forskningsarbetet. 
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När väl val av metod hade beslutats florerade tankarna mycket kring hur själva intervjuerna 
skulle byggas upp. Önskan var att få fram vissa specifika fakta men även låta deltagaren få 
frihet att vidareutveckla och fördjupa sina svar varför ”semistrukturerade intervjuer” (May, 
2001, s.150) upplevdes som rätt metod. Medvetenheten fanns dock om de nackdelar som 
medföljer vid brukandet av den intervjumetoden. Det skulle komma att finns en mängd inspelad 
information som skulle transkriberas.  Dock upplevdes det finnas en stor fördel med 
semistrukturerade intervjuer, vilket var möjligheten att ställa följdfrågor och även att kunna nå 
deltagarnas personliga synpunkter, vilket inte skulle vara möjligt i en enkätundersökning eller i 
strukturerade intervjuer. May har för övrigt varit ett stort stöd under arbetets gång och 
framförallt i funderingarna kring val av metod och teknik.  
Det fanns också en önskan att, i samband med intervjuerna, kunna ge studieavbrytarna olika 
förslag på stödinsatser, framförallt i syfte att få en förståelse för vilka slags stödinsatser som 
studieavbrytarna skulle ha behövt då studieavbrottet aktualiserades. Stöd som de dock inte fick. 
Likaså har önskan varit att kunna presentera på vilka områden de deltagande respondenternas 
skolor brustit i att ge stöd i förhoppning om att skolor i framtiden kan förbättra sina 
förebyggande stödinsatser. Särskilt om det är så att en viss typ av stödinsatser tenderar att brista 
mer än andra.   
                                                                                                                                                                
För att komma fram till lämpliga alternativ så tillfrågades därför en mängd olika personer med 
olika relation till just studieavbrott. De personer som tillfrågades var ett flertal olika 
gymnasielärare, flera gymnasieelever, studieavbrytare i gymnasiet, studieavbrytare direkt efter 
grundskolan, studie- och yrkesvägledare, en elevassistent samt personal verksam i olika 
kommunala uppföljningsverksamheter. Den fråga som ställdes var: 
Vilka stödinsatser tycker du att gymnasieskolan skall erbjuda en elev som funderar på att 
avbryta sina studier?                                                                                                                                   
I de förslag som inkom togs ingen hänsyn till hur rimliga stödinsatserna är att genomföra 
eftersom det säkerligen kan variera från elev till elev och från skola till skola, därför har 
samtliga givna förslag tagits med. När förslagen på stödinsatser sammanställts, gjordes därefter 
ett försök att dela in de olika stödinsatserna i olika kategorier utifrån vilket slags stöd som 
efterfrågats. En indelning som givetvis kan göras på olika vis eftersom vissa stödinsatser 
säkerligen kan passa in under flera olika kategorier. Nedanstående indelning har dock gjorts i 
föreliggande studie: 
 
Pedagogiskt stöd/Undervisningsrelaterat stöd: Den här kategorin tar upp stödinsatser som 
direkt kan kopplas till elevens undervisningssituation och där pedagoger är inblandade. Med 
andra ord stöd i form av anpassad studiegång/undervisning. Stödinsatserna får en direkt effekt 
på elevens studiegång i och med att undervisningen förändras då en stödinsats sätts in. 
Stödinsatserna kan vara ett uttryck för ett behov av stöd i undervisningen, för hög studietakt 
samt skoltrötthet. Stödinsatserna är följande: Hjälp med läxläsning, Få läsa reducerat program 
(läsa färre kurser), Få praktisera på del- eller heltid, Få tillgång till en assistent. 

Administrativt stöd: Den här kategorin tar upp de stödinsatser som är av mer administrativ art 
snarare än socialt stöd. De stödinsatser som anges kan kopplas till en mängd olika anledningar 
och upplevelser som en elev som exempelvis för hög studietakt eller vantrivsel. De stödinsatser 
som den här kategorin innehåller är följande: Hjälp med att gå om ett år på samma utbildning, 
Hjälp med byte av skola, Hjälp med byte av klass, Hjälp med byte av gymnasieprogram, Få läsa 
ett eller flera ämnen hemma. 
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Socialt stöd/Elevvårdande stöd: I den här kategorin finns de stödinsatser som är direkt 
kopplade till socialt stöd och stöd av mer elevvårdande karaktär. De här stödinsatserna kan vara 
ett uttryck för behov av omtanke, behov av att någon lyssnar, behov av att någon vidgar 
perspektiv och så vidare. De stödinsatser som ingår i den här kategorin är följande: Stöd från 
mentor/lärare, Stöd från studie- och yrkesvägledare, Stöd från kurator/skolsköterska, Stöd från 
annan skolpersonal. 

Övrigt stöd: Tanken bakom den här kategorin var att studieavbrytarna själva skulle få kunna 

komma med egna förslag på stödinsatser och därför fanns ett sådant alternativ: Annat stöd från 
skolan. 

Innan själva intervjuerna genomfördes testades intervjufrågorna och förslagen på ett antal elever 
som gjort studieavbrott för att se hur väl frågor och stödinsatsalternativen fungerade. Förslagen 
var angivna på remsor, en stödinsats per remsa.                                                                                    
När det sedan väl stod klart att det enbart skulle komma att bli studieavbrytare i en enda 
kommun i Sverige upplevdes det som relevant att beskriva för läsaren hur 
uppföljningsverksamheten i kommunen är uppbyggd. Vissa efterforskningar har därför gjorts 
för att få fram information för att kunna beskriva den kommunala uppföljningsverksamheten. I 
det arbetet har Internet varit till god hjälp. För att få information om hur man i den utvalda 
kommunen arbetar med studieavbrytare, vilken syn man har på orsaker till studieavbrott och hur 
man skall kunna förhindra studieavbrotten, gjordes en intervju med en verksam person inom 
den kommunala uppföljningsverksamheten i den kommun som forskningsarbetet har utgått från, 
för intervjufrågor se Bilaga 2.                                                         

2.3 Genomförandesteg 
Redan innan arbetet med den här studien påbörjades fanns kännedom om kommuner runt om i 
landet som har fungerande uppföljningsverksamhet. Kännedom fanns även om kontaktpersoner 
med inblick i dessa kommuners uppföljningsverksamhet, det vill säga personer som är 
verksamma i de uppföljande verksamheterna. Personer som möter den målgrupp som studien 
skulle komma att fokusera på, nämligen studieavbrytare. Till dessa kontaktpersoner skulle ett 
missivbrev sändas per e-post, för missivbrev se Bilaga 3.  
Därefter skulle kontaktpersonerna kontaktas per telefon för att stämma av om de kunde bistå 
med hjälp åt uppsatsförfattarinnan att personligen komma i kontakt med samtliga 
studieavbrytare i deras uppföljningsverksamhet. Det för att kunna presentera kommande 
forskningsarbete för studieavbrytare och i bästa fall få frivilliga respondenter till den 
kommande intervjuundersökningen. Då det första missivbrevet hade sänts ut kom ett omgående 
gensvar per telefon från den kontaktperson som mottagit missivbrevet. Kontaktpersonen sade 
sig vara mycket intresserad av att hjälpa till att ordna en träff med de studieavbrytare som fanns 
i deras uppföljningsverksamhet. Kontaktpersonen hade även tillfrågat övrig personal och de 
ungdomar som befann sig i verksamheten den dagen om det var möjligt att ta emot ett besök. 
Samtliga hade godtagit det. Kontaktpersonen berättade att det inte skulle vara några problem att 
ordna fram det antalet studieavbrytare som efterfrågades i missivbrevet eftersom hon 
uppskattade att de hade ungefär tio studieavbrytare inskrivna i deras verksamhet. Däremot 
berättade hon också att det varierar från dag till dag hur många studieavbrytare som kommer till 
verksamheten beroende på vilken åtgärd de befinner sig i samt att några var sjuka vid tiden för 
samtalet.  
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Eftersom det dock förmodligen skulle komma att bli aktuellt att besöka verksamheten vid ett 
flertal tillfällen så upplevde kontaktpersonen att det vore bra om samtliga ungdomar som var 
inskrivna i verksamheten fick möjlighet att höra om kommande undersökning. Det bestämdes 
vidare att ett besök skulle göras i verksamheten ett par dagar senare där uppsatsförfattarinnan 
skulle få möjlighet att delta vid frukosten och i samband med det berätta om den kommande 
studien. Ett beslut togs också att avvakta med att kontakta fler kommuner innan det stod klart 
hur många studieavbrytare som skulle kunna intervjuas i den kommun som kontaktades först. 
 
Verksamheten besöktes en tidig morgon i slutet av januari 2009. En kombinerad frukost- och 
informationsstund hölls i deras frukostrum, där ungdomarna och personalen fick en ingående 
information om uppsatsarbetet och vad som efterfrågades i just deras verksamhet.  De fick 
information om att man som deltagare i studien, deltar på frivillig basis och att man när som 
helst har rätt att avbryta sitt deltagande. De fick också information om att samtliga respondenter 
kommer att vara anonyma, liksom den kommun undersökningen genomförs i. Information gavs 
också om att intervjuerna kommer att spelas in och att allt material som erhålls enbart kommer 
att användas för forskningsarbetet och att allt material kommer att förstöras efter det att studien 
är godkänd. Vid tidpunkten för informationen fanns en studieavbrytare på plats. En 
studieavbrytare som kände sig osäker på om denne ville deltaga i studien eller inte. 
Studieavbrytaren ville få fundera ett par dagar innan beslut skulle kunna tas. En personal erbjöd 
sig därefter att kontakta en kvinnlig studieavbrytare. En studieavbrytare som i fortsättningen 
kommer att kallas för Hanna och som för närvarande befann sig på sin praktikplats. Hanna 
kontaktades per telefon och fick en kort information om forskningsarbetet och frågan om hon 
hade lust att få mer information av uppsatsförfattarinnan själv.  
Hanna var mycket intresserad och fick därefter en beskrivning av undersökningen och dess 
syfte och även information om det är frivilligt att delta samt att hon har rätt att avbryta sitt 
deltagande när som helst under arbetets gång. Hanna fick också information om att hon 
kommer att vara anonym och att den kommun undersökningen genomförs i också kommer att 
vara anonym liksom att intervjuerna kommer att spelas in.  
Hon fick upplysning om att det material som erhålls inte kommer att användas för något annat 
än för forskningsarbetet och att allt material som erhålls kommer att förstöras så snart som 
studien har godkänts. Hanna ställde sig positiv till att delta i studien och önskade att intervjun 
skulle komma att hållas på hennes praktikplats kommande måndag.  
Med personalen bestämdes att ett nytt besök skulle göras kommande vecka på verksamheten 
för att om möjligt kunna nå fler studieavbrytare. 
 
Den första intervjun genomfördes i början av februari 2009 i fikarummet på den arbetsplats som 
Hanna praktiserar på. Hanna fick information om att begreppen stödinsatser och studieavbrott 
skulle komma att användas ofta under intervjuns gång samt vilken innebörd begreppen har just i 
den här studien. Hanna fick även information om de remsor, med förslag på stödinsatser, som 
skulle komma att användas i slutet av intervjun samt att hon, under intervjuns gång, skulle säga 
till om det var någon fråga hon inte förstod. Därefter genomfördes intervjun som spelades in 
med hjälp av kassettbandspelare samt att minnesanteckningar fördes vid ett antal tillfällen då det 
bedömdes som nödvändigt.                                                                                                                                        
Ett par dagar efter intervjun kontaktades uppföljningsverksamheten igen varpå ett exakt datum 
bestämdes för ett nytt besök. Ett datum då flera av de studieavbrytare som har praktik skulle 
komma att vara på plats.                                                                                                             
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Verksamheten besöktes igen på måndagsmorgonen veckan efter den första intervjun. Eftersom 
det fanns tre studieavbrytare på plats som inte hade varit med vid det första informationstillfället 
önskade personalen att dessa tre skulle få en ingående information om forskningsarbetet och 
syftet med studien i personalrummet. Då gavs de andra ungdomarna möjlighet att arbeta vidare 
med sina uppgifter de hade den dagen. De tre studieavbrytarna, i fortsättningen kommer de att 
kallas Emma, Micke och Henrik, fick därefter en grundlig genomgång av vad som den 
kommande undersökningen handlar om samt vad som efterfrågades i just deras verksamhet. 
Emma, Micke och Henrik fick också den information som Hanna fick, det vill säga att 
undersökningen bygger på frivilligt deltagande och att samtliga deltagare och deras kommun 
kommer att vara och förbli anonyma. De fick också information om att allt material som 
inkommer endast kommer att användas för forskningsändamålet, att det kommer att förvaras 
otillgängligt för obehöriga under arbetets gång och att det, så snart uppsatsen är godkänd 
kommer att förstöras. 
Både Emma, Micke och Henrik var villiga att delta i studien. Då frågor som tid och plats för 
intervjuerna ställdes så bestämdes att de skulle genomföras på plats samma dag efter önskemål 
från de tre studieavbrytarna. Eftersom Emma hade andra aktiviteter inplanerade den dagen så 
önskade hon att få låta sig intervjuas först, därefter Micke och avslutningsvis Henrik.  
 
Personalen berättade att det fanns flera fina små grupprum som kunde användas vid 
intervjutillfällena. De tre intervjupersonerna tillfrågades om ett av dessa grupprum var okej att 
låta sig intervjuas i och samtliga gav sitt godkännande för det.  Därefter genomfördes de tre 
intervjuerna med Emma, Micke och Henrik och samtliga fick information innan deras intervjuer 
påbörjades om att begreppen stödinsatser och studieavbrott skulle komma att användas samt 
begreppens innebörd. Emma, Micke och Henrik fick upplysning om de remsor som skulle 
komma att användas i slutet på intervjuerna. De fick också information att, under intervjuns 
gång, säga till om de upplevde att någon fråga var för svår och behövde formuleras om. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av kassettbandspelare och diktafon. 
Minnesanteckningar fördes även vid de tillfällen då det upplevdes som nödvändigt. 
Samtliga respondenter tillfrågades även om det var möjligt att få kontakta dem igen för 
eventuella kompletteringar eller uppföljande frågor. 
Eftersom Micke precis skrivits in i uppföljningsverksamheten vid tiden för intervjun så var det 
frågor vars svar behövde förtydligas efter det att transkriberingen gjort. Det genererade i att 
ännu en kontakt togs med Micke per telefon i början på mars månad 2009. Micke tillfrågades 
om han kunde svara på några frågor per telefon och det gick bra enligt honom själv. Då han fick 
frågan om när det skulle passa att få dessa frågor så svarade han att det gick bra direkt. Micke 
fick därefter ett antal frågor mest av förtydligande karaktär och det samtalet spelades in via 
högtalartelefon med en diktafon.  
Hanna tog kontakt i samband med att hon läst igenom den text som står att läsa om henne i 
resultatdelen. Hon sade sig vara väldigt nöjd med det som skrivits och ville att vissa detaljer 
skulle förtydligas än mer. Då det ej fanns tillgång till inspelningsmaterial vid tidpunkten för 
samtalet så skrevs det som Hanna berättade ner för hand. Efter det att Hanna gått igenom det 
hon ville skulle förtydligas, så fick hon även ta del av de anteckningar som gjorts för att 
bekräfta att det hon sagt hade uppfattats korrekt vilket det också gjorde. 
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Efter en tid togs en ny kontakt med de verksamma i den kommunala uppföljningsverksamheten 
i hopp om att få genomföra en intervju med dem. Det bestämdes att en av de fyra som arbetar 
där skulle representera hela verksamheten och svara på intervjufrågorna. Denna person kom 
således att bli den här studiens informant. Informanten valde ett för den lämpligt datum och 
även en plats för intervjun samt fick intervjufrågorna översända per e-post för att kunna samla 
ihop eventuellt nödvändigt material till intervjutillfället. Intervjun genomfördes ungefär tre 
veckor senare, en intervju som spelades in med hjälp av diktafon.                                                  

2.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Karakteristiskt för den urvalsgrupp som har studerats är att deltagarna, vid tidpunkten för 
intervjuundersökningen, varit inskrivna i det kommunala uppföljningsansvaret. Kriteriet var att 
studieavbrytarna som var aktuella för intervjuundersökningen deltog i någon åtgärd inom det 
kommunala uppföljningsansvaret. Urvalsgruppen har bildat uppsatsens respondenter. Studien 
behandlar inte åtgärderna i sig och därför kommer det inte att vara av någon mer ingående 
betydelse för studien vilken åtgärd de deltar i, ej heller hur länge de varit inskrivna i åtgärd. 
För att nå respondenter till studien var tanken att kontaktpersoner som uppsatsförfattarinnan 
redan hade inom olika kommunala uppföljningsverksamheter skulle kontaktats. Det kom att 
räcka med att kontakta en person. 
Önskan har inte varit att kontaktpersonen skulle välja ut ett antal ungdomar till undersökningen 
som den ansåg lämpliga. Utan målet har varit att få komma i kontakt med samtliga ungdomar i 
uppföljningsverksamheten för att presentera den kommande undersökningen och på så sätt 
finna frivilliga respondenter. Ambitionen var vidare att intervjua fyra respondenter. Antalet 
intervjupersoner har baserats på det faktum att önskan hela tiden varit att vårda respondenternas 
berättelser, att värna om kvalitet och inte kvantitet. Att värna om innehållet, och inte sträva 
efter ett så stort omfång som möjligt, då upplevelsen är att det kan vara en fara med att välja ett 
alltför stort antal intervjupersoner till en undersökning på magisternivå, om man strävar efter att 
värna om det som respondenterna delger.  
Det är trots allt respondenternas individuella tankar och åsikter som skall komma fram snarare 
än att generalisera, även om det i vissa fall har varit nödvändigt. Hade strävan varit att enbart 
generalisera eller sträva efter att ha haft så många respondenter som möjligt från olika 
kommuner, hade det givetvis varit nödvändigt att utgå från ett betydligt större antal 
studieavbrytare och kommuner. Det är dock inget som varit målet med det här 
forskningsarbetet och det har inte heller rent tidsmässigt varit möjligt. 

2.5 Datainsamling 
Respondenterna fick själva välja över vilken plats de velat bli intervjuade på samt när det rent 
tidsmässigt passade dem att bli intervjuade. Den första intervjun genomfördes vecka 6, 2009 
och de andra tre intervjuerna genomfördes vecka 8, 2009. Under intervjuerna användes den 
intervjumall som finns presenterad i studiens bilagedel, se Bilaga 1. De intervjuer som 
genomfördes spelades in med kassettbandspelare och diktafon samt att minnesanteckningar 
skrevs för hand under tiden som intervjuerna utfördes. Minnesanteckningarna gjordes 
framförallt i syfte att komma ihåg ickeverbala signaler som exempelvis kroppsspråk. 
Intervjuerna pågick i omkring 25 minuter vardera. Efter intervjuerna renskrevs anteckningarna 
och det inspelade materialet transkriberades.  
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Eftersom det fanns behov att återkomma till Micke efter ett antal veckor efter den första 
intervjun för att ställa ett antal uppföljande frågor så har hans transkriberade text kompletterats 
med de frågor och svar som ställdes och gavs vid det andra intervjutillfället. Ett samtal som 
spelades in via högtalartelefon med hjälp av en diktafon. En intervju som tog ungefär tio 
minuter. Ytterligare ett samtal har även hållits med Hanna på hennes initiativ då hon beskrev 
vissa detaljer i resultatdelen hon ville skulle förtydligas. Samtalet fördes per telefon och det 
som sades skrevs ner för hand. Även det samtalet tog cirka tio minuter. Sammanställningen av 
samtliga intervjuer och uppföljande samtal bildar studiens resultatdel, se kapitel 4 Resultat och 
analys. 
Under vecka 15 genomfördes en intervju med en av de verksamma på den kommunala 
uppföljningsverksamheten i den kommun som kom att få respresenteras i den här studien. 
Tiden och platsen bestämdes av informanten själv. Under intervjun användes den intervjumall 
som även den finns presenterad i studiens bilagedel. Intervjun spelades in med hjälp av diktafon 
samt att det gjordes en del minnesanteckningar. Själva intervjun pågick i drygt en timme. 
Direkt efter intervjun renskrevs anteckningarna och det inspelade materialet transkriberades. 
Det material som framkom i intervjun har därefter sammanfattats och presenteras i 3.3 
Presentation av den kommunala uppföljningsverksamheten i den utvalda kommunen.  
 

2.6 Tillförlitlighet 
För studiens resultatdel har kvalitativ metod i form av intervjuer använts för att få så mycket 
information som möjligt av respondenterna. Att tala om validitet och reliabilitet när man 
genomför en kvalitativ undersökning anser Trost (1993) inte är särskilt rimligt utan ”blir på 
något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt” (a.a. s. 68). Trost menar däremot att 
man ändå skall sträva efter att de intervjuer man genomför och på det sätt datainsamling sker 
ändå blir så pålitliga och trovärdiga som möjligt. Utifrån Trosts tankar är upplevelsen att det 
finns flera faktorer som ökar den här undersökningens trovärdighet och pålitlighet. Exempelvis 
är respondenterna, som ingår i intervjuundersökningen, representativa på så sätt att de är 
studieavbrytare och vid tidpunkten för intervjuerna befann sig i någon åtgärd inom ramen för 
det kommunala uppföljningsansvaret i en kommun i Sverige. För att kunna få en så djup 
förståelse för studieavbrytarnas egna individuella upplevelser, deras motivbilder och 
intentioner, har kvalitativa intervjuer gjorts med de fyra studieavbrytarna. Fördelen med den 
kvalitativa metoden är också att den ger möjlighet till individuell anpassning till skillnad från 
exempelvis en enkätundersökning.  
 
Eftersom intervjufrågorna har utformats specifikt utifrån forskningsarbetets syfte och med 
förhoppningen att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor som i sin tur också formats 
utifrån syftet, borde undersökningen därför anses bli trovärdig. Respondenterna har även fått 
samma frågor ställda till sig. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom 
det genererar i möjligheten att ställa följdfrågor. Efter genomlyssning, transkribering och 
sammanställning av resultatdelen togs beslutet att det var nödvändigt att kontakta Micke för att 
få vissa svar förtydligande liksom få svar på frågor han ej kunde svara på vid tillfället för den 
första intervjun eftersom han precis skrivits in i uppföljningsverksamheten. Det blev aktuellt 
eftersom upplevelsen var att det var av värde för undersökningen och skulle komma att påverka 
resultatet. 
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Efter det att Hanna tagit del av det som skrivits om henne i resultatdelen tog hon kontakt per 
telefon och önskade av vissa detaljer i hennes berättelse skulle förtydligas. Då det var hennes 
vilja har hennes resultatdel justerats utifrån de önskemål hon hade.                                                         
Vid tolkningen av intervjusvaren har största hänsyn tagits till studieavbrytarnas respektive svar. 
Svaren på studiens forskningsfrågor torde därför öka uppsatsens validitet.  
Förhoppningen har vidare varit att studieavbrytarnas budskap skulle vara förenlig med de 
tolkningar som gjorts och därmed undvika feltolkningar. De har även varit med under 
processens gång och tagit del av det som skrivits om dem och godkänt det som står skrivet om 
dem i den här studien. Gällande intervjun som gjorts med en av de verksamma i 
uppföljningsverksamheten, har dock inte huvudskälet varit att ställa svaren i relation till det 
resultat som framkommer, utan snarare för att beskriva deras verksamhet och deras syn på 
studieavbrott och stödinsatser. För att få så mycket information som möjligt av informanten 
valdes därför även här kvalitativ metod i form av en intervju. Tack vare att det passade 
informanten att träffas fysiskt fanns även möjligheten att direkt ställa följdfrågor. Informanten 
har även gett sitt godkännande till den text som presenteras om verksamheten i studien.  
Den totala upplevelsen är att undersökningen är möjlig att genomföras av andra forskare 
eftersom undersökningen, så detaljerat som det varit möjligt, beskrivit vilket genomförandesätt 
som förelegat den här undersökningen. Däremot får man ha i åtanke att undersökningen 
genomförts på en viss plats i en viss tid. Då omvärlden förändras kan det vara svårt att sträva 
efter att nå det resultat som framkommit i den här studien i ett senare tillfälle. 

2.7 Etiska ställningstaganden 
Då avsikten hela tiden varit att värna om respondenternas och informantens anonymitet har inte 
deras namn eller vilken kommun de tillhör publicerats. Respondenterna har tillfrågats om de 
tillåter att fingerade namn används i stället för deras riktiga namn i texten. Samtliga 
respondenter har godkänt det och även godkänt det namn som kommer att användas i 
respektive berättelse. Samtliga respondenter har även fått ta del av den resultatdel som tillhör 
respektive respondent för att godkänna texten. Även informanten har fått tagit del av den text 
som försökt sammanfatta det som framkom vid den intervjun, för att ge ett godkännande.                                                                                                   
Utgångspunkten i forskningsarbetet har också varit att de individer som deltar inte under några 
omständigheter någon gång utsätts för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 
förödmjukelse, individskyddskravet. Samtliga studieavbrytare och även samtliga verksamma i 
den kommunala uppföljningsverksamheten har informerats om syftet med uppsatsen, 
informationskravet. De studieavbrytare och informanten som deltagit i studien har också 
tillfrågas om de vill delta i intervjuundersökningen eller inte, alltså informerats om rätten att 
själva bestämma om de vill delta eller inte, samtyckeskravet.  Allt material har behandlats på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av det, konfidentialitetskravet. Alla uppgifter som 
erhållits om enskilda personer har endast använts för uppsatsens forskningsändamål, 
nyttjandekravet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002). 
 
 
 



 

 22 

2.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
Den första intervjun med Hanna spelades in med hjälp av en kassettbandspelare. Anteckningar 
fördes också vid ett fåtal tillfällen då det var önskvärt att notera kroppsliga reaktioner som ej 
skulle komma att höras på kassettbandet som exempelvis gester och leenden.  
Direkt efter intervjun med Hanna gjordes ett flertal genomlyssningar för att fånga upp så 
mycket som möjligt av det som sades under intervjun i det transkriberade materialet. 
De andra tre intervjuerna med Emma, Micke och Henrik spelades in med kassettbandspelare 
och diktafon. Även vid dessa tre intervjutillfällen fördes anteckningar om kroppsliga ljudlösa 
reaktioner. Precis som efter Hannas intervju krävdes ett flertal genomlyssningar för att få med 
vad som sades under intervjuerna. Att använda både kassettbandspelare och diktafon 
underlättade dock transkriberingsarbetet avsevärt eftersom det ibland var svårt att höra vad som 
sades på kassettbandet men inte på det som spelats in på diktafonen och vice versa. 
Gemensamt för samtliga fyra intervjuer inklusive den uppföljande intervjun med Micke och det 
uppföljande samtalet med Hanna, var att strävan var att få med så ordagrant transkriberade 
intervjuer som möjligt med talspråk. I enstaka fall har skriftspråk använts för att underlätta 
läsningen av intervjuerna. Icke-verbala signaler, såsom kroppsliga reaktioner, har tagits med i 
samtliga fall där det noterats via de minnesanteckningar som fördes.  
 
Intervjuerna pågick i omkring 25 minuter vardera, respektive tio minuter vardera för de två 
uppföljande samtalen och har resulterat i ungefär 14 sidor transkriberad text per intervju. 
Bearbetningen av de transkriberade intervjuerna fortsattes med att sammanställa varje intervju 
var för sig i uppsatsens resultatdel. Utifrån den ordning de teman som intervjufrågorna är 
uppbyggda kring har resultaten grupperats och därefter presenterats. Varje intervju har således 
redovisats var för sig. Resultaten är presenterade i löpande text och vissa citat har använts både 
för att exemplifiera ett tema, variera texten och även berika respondenternas berättelser.  
I de fall där citat används som inledning på ett tema så har det ibland varit så att citatet är en del 
av ett längre citat. Förhoppningen har vidare varit att återge varje respondents berättelse så 
korrekt som möjligt. Ibland har det dock upplevts som onödigt att ta med uppsatsförfattarinnans 
kommentarer i form av Mm-ljud och liknande varpå de inte alltid presenteras i texten. I de fall 
där det varit en paus i samtalet, har det markerats med ”…”. Då intervjupersonen eller 
intervjuaren har börjat tala innan den annan hunnit avsluta har även det markerats med ”…” i 
texten. 
 
Efter varje redovisad intervju redovisas en analysdel. Resultatkapitlet består därför av analyser 
under varje redovisat intervjuresultat. Därefter kommer ett enskilt analyskapitel där en analys 
av de fyra analyserna gjorts. 
I analysarbetet har hermeneutiken, det vill säga läran om tolkning, varit en utgångspunkt då den 
strävar efter att nå en förståelse för individers livsvärld: 
 

Tanken är att varje människa uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt, genom 

att de knyter en särskilt mening till de företeelser hon omges av. Kunskap om denna livsvärld 

fås inte genom mätning, utan genom att man tolkar människors beteende, både verbalt och 

annat, och försöker ”leva sig in i” deras föreställningar om världen (Hartman, 1998, s.95). 
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De fyra inledande analyserna är uppbyggda genom att de är uppdelade i fyra olika teman. Dessa 
teman är kopplade till studieavbrytarnas tid i grundskolan, studieavbrytarnas tid i gymnasiet, 
studieavbrytarnas studieavbrott samt studieavbrytarnas syn på stödinsatser under deras 
skolgång. Analyserna tar sin utgångspunkt i respondenternas berättelser, det vill säga resultatet, 
och det görs ett försök att belysa och tydliggöra eventuella samband, skillnader och mönster i 
förhållande till den forskningsanknytning som tillhör den här studien. I de fall nya upptäckter 
gjorts i förhållande till tidigare forskning presenteras även det.                                                   
Det upplägg som gjorts på den analys som kommer i efterföljande kapitel, se kapitel 6 Analys, 
presenteras mer specificerat i det kapitlets inledning. 
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3 Bakgrund 

Under denna rubrik beskrivs den bakgrund mot vilken studiens problemområde har 

betraktats. Här presenteras tidigare forskning som utförts, både utländsk och svensk, och 

litteratur inom områdena; studieavbrott och stödinsatser samt karriärutvecklingsteorier 

som upplevts relevanta för problemområdet. Därefter presenteras de teoretiska 

utgångspunkter som har för avsikt att utgöra en förankring till forskningsarbetet. 

Avslutningsvis presenteras den kommunala uppföljningsverksamhet som har kommit att 

ingå i den här undersökningen.                                                                                                                                 

Under arbetets gång har litteratur sökts gällande tidigare forskning kring studieavbrott, 

stödinsatser och karriärutvecklingsteorier. I litteratursökningen har främst bibliotek 

besökts liksom sökningar på Internet. Sökande har även gjorts efter artiklar och 

reportage, pressmeddelanden samt tidigare skrivna uppsatser. Då information söktes på 

Internet användes följande sökord: ”studieavbrott”, ”stödinsatser” ”elever i behov av 

särskilt stöd” och ”kommunalt uppföljningsansvar”. I den litteratur som skulle komma 

att behandlas söktes i första hand efter fakta som handlade om elevers studieavbrott och 

stödinsatser.  

3.1 Forskningsanknytning 

3.1.1 Förebyggande arbete 

U.S. Department of health, education and welfare publicerade 1973 en sammanställande 
rapport, Positive approaches to dropout prevention, om positiva åtgärder i syfte att komma åt 
studieavbrottsproblematiken bland de elever som ej nått high school examen. USA hade under 
en längre tid tampats med alltför många studieavbrott bland eleverna upp till och med high 
school och 1968 startades Dropout Prevention projects i syfte att minska antalet studieavbrott. 
Ett projektet som i korthet gick ut på att utbilda personal som i sin tur skulle arbeta målinriktat 
på ett flertal utvalda skolor i olika områden med stort antal studieavbrott runtom i USA. 
Projektet var uppdelat på olika delprojekt vilka i sin tur var uppbyggda utifrån den specifika 
problematik som rådde på respektive skola. Resultatet blev lyckat och efter fyra års hårt arbete 
hade antalet studieavbrott minskat med i genomsnitt 52 procent på de skolor som deltog i 
projektet. I rapporten presenteras hur de olika delprojekten organiserats upp och genomförts och 
syftet med denna sammanställning har bland annat varit att inspirera andra skolor att ta efter 
projektet. Även om det svenska utbildningssystemet skiljer sig åt från USA:s utbildningssystem 
så är ändå upplevelsen att ovan nämnda rapport (1973) är intressant för föreliggande forskning. 
Intressant på så sätt att den om möjligt kan ge uppslag till framgångsfaktorer för att minska 
antalet studieavbrott genom att arbeta förebyggande och att sätta in de stödinsatser som behövs. 
På en av de deltagande skolorna, Tuskegee Institute High School i Alabama, konstaterades att 
studieavbrottsproblematiken berodde på framförallt fattigdom, unga föräldrar och undermåliga 
läskunskaper. För de fattigaste eleverna erbjöds hjälp att ordna extrajobb. För de elever som 
blivit föräldrar under skoltiden erbjöds barnpassning så att de skulle kunna gå tillbaka till skolan 
och för de som hade bristande läskunskaper inrättades särskilda läsverksamheter där eleverna 
fick stöd i form av extra läsundervisning.  
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När projektet startade på skolan visade det sig också att elevernas möjlighet till studie- och 
yrkesvägledning var mycket begränsade varpå projektet resulterade i att två vägledare, som 
enbart arbetade med potentiella studieavbrytare, tillsattes. Andra exempel på stödinsatser som 
projektet medförde var att elevernas föräldrar inkluderades i projektet framförallt i syfte att 
samarbeta och minska elevernas höga ogiltiga frånvaro.                                                                   
Även i Hartford resulterade projektet i positiva förändringar trots att det skiljde sig lite åt 
jämfört med det i Alabama. En undersökning gjordes i inledningsskedet av projektet och där 
framkom att karakteristiskt för områdets studieavbrytare var att de hade mycket hög frånvaro 
samt att de hade svårt med matematik och engelska. Likaså bestod studieavbrytarna av etniska 
minoriteter till 70 procent och majoriteten av alla studieavbrytare var skilsmässobarn. De 
stödinsatser som sattes in i och med projektet var inriktade både i och utanför skolan. Bland 
annat inrättades ett vägledningscenter där en vägledare fick ansvara för 88 stycken elever. 
Eleverna erbjöds vägledning i problem som var relaterade till skolan och vägledning gavs både 
individuellt och i grupp. Målet var att få eleverna att stanna kvar i skolan. Ett så kallat 
”Attendance Center” (a.a., s. 21) inrättades också och dess främsta syfte var att hjälpa eleverna 
att övervinna de hinder som orsakat deras studieavbrott eller deras höga frånvaro. Genom att 
specifikt komma åt hindret, alltså vari problemet låg, kunde rätt resurser sättas in för att stötta 
eleverna. Dessa resurser kunde vara exempelvis föräldrakonferenser och hembesök. 

I Hartford inrättades också ett ”Continuing Education Center”(a.a., s. 21) vars primära uppgift 
var att hjälpa eleverna att finna alternativ kopplade till sin utbildning:  

Students who have dropped out or are about to, as indicated by school leaver reports, are 

contacted by the continuing education specialist, and an effort is made to design an 

individually tailored plan of study for them in order that they may complete their high school 

education. This alternative has provided tutoring, continuous counselling, credit by 

correspondence, job opportunities, and placement in the Adult Evening School (a.a.). 

När projektet i Hartford utvärderades konstaterades att det framförallt behövs olika alternativ i 
utbildningsprocessen som exempelvis att skolan erbjuder olika inlärningsstilar för att alla elever 
skall kunna tillgodogöra sig och slutföra sin utbildning.                                                        
Största bidraget med ovan nämnda rapport och det projekt som redovisas är att det visar att det 
går att minska antalet studieavbrytare radikalt genom att verifiera vilken den största faktorn till 
studieavbrottet är på en skola och därefter forma de förebyggande stödinsatserna därefter. 
Däremot påvisar alla de redovisade delprojekten att det, trots hård satsning, inte går att förhindra 
att studieavbrott faktiskt ändå sker, och vad det beror på framgår inte i rapporten. Tydligt är i 
alla fall att de elever som avbrutit sina studier och de som är potentiella studieavbrytare faktiskt 
fått hjälp via det här projektet. Inga av eleverna som ingått i projektet har uttalat sig om 
projektet varför det upplevts som spännande att få ta del av studieavbrytarnas upplevelser av 
stödinsatser i föreliggande studie för att se om de erbjudits liknande stödinsatser som eleverna i 
USA. 
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3.1.2 Förebyggande vägledning 

I den danska rapporten Unge uden uddannelse (Andréasen m fl., 1997, ung. Ungdomar utan 
utbildning) redovisas resultaten från det fjärde av totalt fem delprojekt som ingick i 
forskningsprogrammet Uddannelse til alle (UTA, ung. Utbildning till alla). Syftet med 
forskningsprogrammet var att minska antalet ungdomar med enbart grundskoleutbildning eller 
som gjort avbrott under sin ungdomsuddannelse (ung. ungdomsutbildning) eftersom denna 
målgrupp var väldigt utsatt på den danska arbetsmarknaden då de hade svårt att konkurrera med 
andra om de lediga jobben som erbjöds. Det fjärde delprojektet kom att koncentrera sig på 
målgruppen och bestod av en kvalitativ del i form av intervjuer med bland annat 32 ungdomar 
tillhörande ovan nämnda målgrupp och även intervjuer med vägledare. Den kvantitativa delen i 
forskningen bestod bland annat av registerundersökningar.                                                      
Forskarna delade inledningsvis in de aktuella ungdomarna i tre olika kategorier och fritt översatt 
var dessa: ungdomar som avbryter sin utbildning och har en annan utbildning i åtanke, 
ungdomar som avbryter en utbildning utan planer på att byta till en annan utbildning och 
slutligen den grupp som inte fortsatt att studera efter grundskolan. Det som framkommer i den 
kvantitativa delen och som är intressant för den här studien är att studieavbrytarna till skillnad 
från dem som är kvar eller har avslutat ungdomsuddannelse i betydligt högre grad inte har valt 
utbildning utifrån det som de är intresserade av. Vidare konstateras att studieavbrotten minskar 
ju högre utbildning en elevs föräldrar har och ju högre inkomst föräldrarna har. Studieavbrotten 
är även betydligt färre bland dem som haft goda resultat rent studiemässigt i grundskolan. 

Av de 32 kvalitativa intervjuerna som gjordes med studieavbrytare har författarna valt att 
porträttera sju av dem i rapporten. Några av de problem som uttrycktes bland studieavbrytarna 
var exempelvis lärarna. En lärare hade uttryckt till en elev som hade svårigheter i skolan att: 
”det her er en skole for normale” (a.a., s.89, ung. ”det här är en skola för normala”) och att 
eleven inte hade något där att göra. Några andra av studieavbrytarna uttryckte att de först efter 
studieavbrottet fått tillgång till vägledning som tar hänsyn både till utbildningsdrömmar och 
önskemål och framförallt till individens hela livssituation. En annan elev upplever att gymnasiet 
mest varit ett slöseri med tid och att det enda han lärde sig var att han inte alls var intresserad av 
det han studerade.                                                                                                                        
Författarna sammanfattar resultatet av intervjuerna genom att kritisera utbildningssystemet på så 
sätt att de anser att det är alltför fokuserat på teori och alltför få alternativ som erbjuder praktik. 
Vidare konstateras att vägledningen av ungdomar måste förbättras som ett led i att minska 
studieavbrotten. Vägledningen skall förbättras bland annat genom att öka i omfång och även i 
arbetssätt menar författarna, då det finns ett behov av individuell och målinriktad vägledning i 
betydligt större utsträckning än vad som tidigare erbjudits.                                                                        
Av de intervjuer som gjordes inom ramen för studien framkom att vägledarna upplevde att det 
fanns ett antal avgörande faktorer som i sin tur resulterat i studieavbrott. Det var speciellt dåliga 
skolkunskaper i att kunna läsa, räkna och stava. En annan faktor var om eleven fått stöd 
hemifrån under sin uppväxt eller ej. 
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Andréasen m fl. (1997) har även undersökt studieavbrytarnas inställning till utbildning och 
arbete och det framkom i intervjuerna att flertalet var positivt inställda till att återgå till studier 
och det tack vare vägledning som de fått efter studieavbrottet. Vägledningen har framförallt 
varit perspektivvidgande gällande olika utbildningsvägar menar studieavbrytarna. Däremot 
anser de att det är viktigt att man finner något man intresserar sig för, något område att utbilda 
sig inom, innan man påbörjar studierna igen. Ett fåtal av studieavbrytarna ser inte en framtid 
inom utbildningsväsendet utan strävar efter att finna ett arbete.                                                  
Under tiden för intervjuerna ingår samtliga studieavbrytare i ett aktivitetsprojekt och det är 
också något som studieavbrytarna fått frågor kring. När det gäller studieavbrytarnas inställning 
till deltagande i aktiviteter efter studieavbrottet är samtliga positivt inställda. Christine, en av de 
intervjuade deltagarna i studien, berättar om att tiden strax efter studieavbrottet då hon inte var 
inskriven i någon aktivitet, var positiv på så sätt att hon fick möjlighet att sova så länge hon ville 
på morgnarna. Det var dock övergående och snabbt insåg hon att hennes liv var händelsefattigt. 
När vännerna besökte henne och berättade om allt spännande de varit med om kunde Christine 
inte berätta något eftersom hon bara gick hemma och gjorde ingenting.                                                                                     
Skoltrötthet är också ett begrepp som återkommer i studieavbrytarnas upplevelser av sin 
skolgång och som infunnit sig redan i grundskolans tidigare år hos de flesta. Författarna menar 
att skoltrött är ett uttryck för en massa individuella faktorer som personliga problem, bristande 
skolkunskaper och dåliga förhållanden till lärare.                                                                        

Ovan nämnda danska forskning är intressant för föreliggande studie ur flera aspekter. Dels 
innefattar den bland annat en kvalitativ undersökning som låter studieavbrytarnas berättelser 
komma fram genom nästintill life historyintervjuer. (Life historyintervjuer kan mycket förenklat 
beskrivas som en intervjuform där intervjuaren får en förståelse för respondentens liv genom att 
låta respondenten fritt berätta om sitt liv utan att ta hänsyn till en massa förbestämda teman eller 
frågor, uppsatsförfattarinnans anm.) Upplevelsen är att valet av metod får fram en stor mängd 
djupare information vilket inspirerat det här forskningsarbetet att också ha kvalitativa intervjuer 
som metod. Det danska utbildningssystemet skiljer sig heller inte alltför mycket från det 
svenska vilket gör det lättare att dra paralleller till det svenska utbildningssystemet. Danmark 
har även något som liknar den svenska uppföljningsverksamheten som heter kommunale 
ungdomsvejledning och kommunens aktiveringsafdeling (ung. kommunal ungdomsvägledning 
och kommunens aktiveringsavdelning) där studieavbrytarna erbjuds aktivering av olika slag. De 
studieavbrytare som ingår i ovan nämnda forskning påminner därför en hel del om de 
studieavbrytare som deltar i föreliggande undersökning eftersom de också är i någon form av 
aktivitet/åtgärd. Gemensamt för studieavbrytarna i den danska studien är att flera av dem 
upplever brist på vägledning före studieavbrottet något som författarna också betonar 
nödvändigtvis måste förbättras. Just upplevelsen av vägledningen är därför något det här 
forskningsarbetet har haft för avsikt att studera fast ur ett svenskt perspektiv. Det har varit 
intressant att se om studieavbrytarnas upplevelser gällande vägledning innan studieavbrottet 
liknar det resultat som framkommit i den danska studien. Jag har också haft för avsikt att 
studera om studieavbrytarna upplever att de haft stöd ifrån sin familj under sin skolgång. 
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3.1.3 Studieavbrytartyper 

Nära ett decennium senare publicerades forskningsresultaten från projektet De unge uden 
ungdomsuddannelse i rapporten Unge uden uddannelse. Hvem er de, och vad kan der göres for 
att få dem i gang? (Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005, ung. Unga utan utbildning. 
Vilka är de och vad kan göras för att få igång dem?)                                                                 
Hur kommer det sig att vissa ungdomar inte genomför en ungdomsutbildning? Det är en fråga 
som forskarna ställer sig i rapporten. Likaså ställer de frågan vilka åtgärder som kan vidtas för 
att minska denna, på arbetsmarknaden och i samhället i stort, utsatta grupp. En grupp som 
författarna menar riskerar att marginaliseras och få små möjligheter att i framtiden kunna ge 
sina egna barn en trygg och stabil framtid. I undersökningen har ett flertal olika metoder använts 
däribland kvalitativa intervjuer med studieavbrytare, registeranalyser och observationsstudier på 
olika utbildningsinstitutioner. Forskarna har framförallt utgått från den franske sociologen 
Pierre Bourdieus resonemang om den sociala bakgrundens betydelse för individen samt ställt 
målgruppen i studien, det vill säga unga utan ungdomsuddannelse, i relation till Bourdieus 
kapitalbegrepp: det sociala kapitalet, det kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet.                                                                                         
I den kvantitativa delen av undersökningen framkom att det fanns ett samband mellan 
ungdomen och dess far när det gäller studier. Om en far har låg utbildning är risken 
överhängande stor att faderns barn inte heller når eller avbryter sin ungdomsuddannelse.                    
I den kvalitativa delen intervjuades bland annat 49 stycken studieavbrytare i åldern 16-24 år. Av 
dessa har ingen fullföljt en ungdomsuddannelse. Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen fann att 
de flesta studieavbrytarna upplever att de haft en problematisk uppväxt, både hemma och i 
skolan. Många av deltagarna i undersökningen hade upplevt skilsmässa mellan föräldrarna och 
blivit mobbade i skolan.                                                                                                                          

Utifrån intervjuresultaten formulerar författarna fyra olika studieavbrytartyper som är: ”de 
opgivende” (s.68, ung. de uppgivna), ”de praktiske” (s.73, ung. de praktiska), ”de vedholdende” 
(s.77, ung. de vidhållande), och ”de flakkende” (s.81, ung. de flackande). Dessa typer innefattar 
fritt översatt följande definitioner: De opgivende har riktigt dåliga erfarenheter från grundskolan 
med få vänner, blivit utsatta för mobbing samt saknat stöd från sina lärare. De praktiske har till 
skillnad från den förstnämnda gruppen, haft många vänner under skoltiden och bra relationer till 
lärarna. Skolarbetet däremot har varit eftersatt då intresse inte funnits för det.                                                                                                                                         
De vedholdende påminner en hel del om de opgivende så tillvida att de varit mobbade under 
skoltiden och haft få vänner. Däremot har de oftast varit framgångsrika i de teoretiska inslagen i 
skolarbetet samt är ofta flickor. Avslutningsvis är det de flakkende som har lyckats bra i skolan, 
har ett bra socialt nätverk med många vänner och har oftast ett stabilt förhållande till sin familj. 
Det som däremot ställer till det för denna typ är att de kan ha upplevt en enorm press på sig, från 
sin omgivning att lyckas i skolan, kanske genomgått en psykisk kris eller haft behov av att få 
vara kreativa och i och med det avbrutit sina studier.                                                               
Dessa fyra studieavbrottstyper har väckt en nyfikenhet av att se om studieavbrytarna som deltar 
i föreliggande studie kan kategoriseras i liknande definitioner av typer som i den danska studien. 
Däremot har inte inställningen varit att de studieavbrytare som intervjuats skulle tillhör endera 
typen redan innan intervjuerna. 
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Precis som i Andréasen m fl. (1997) framstår vägledningen som den beskrivs i Höjmark-Jensen 
& Pilegaard-Jensen (2005) och som erbjudits innan studieavbrottet som bristfällig. Höjmark-
Jensen & Pilegaard-Jensen menar att man genom att ha de fyra olika studieavbrottstyperna i 
åtanke kan anpassa vägledningen utifrån respektive typ. På så sätt tror författarna att 
vägledningen kan öka motivationen hos studieavbrytarna och få dem att återvända till 
utbildningssystemet samt att vägledningen kan förhindra att studieavbrott sker. 
Sammanfattningsvis kan sägas om vägledningen att:  

Det er endevidere et stort behov for personlig og individuel rådgivning og vejledning for at 

sikre, at de unge har de rette forudsaettninger og informationer for at foretage valget af 

ungdomsuddannelse, og der er behov for stor fleksibilitet uddannelser imellem – og i forhold 

til arbejdsmarkedet, hvor der ikke mindst er behov for at se naermere på, hvordan 

praktikpladsproblemet kan löses (a.a., s. 118). 

Kortfattat kan citatet ovan beskrivas med att författarna ser vikten av individuell vägledning för 
att en elev skall kunna välja rätt utbildning och att det behövs olika typer av utbildningar. 
Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen menar också när det gäller praktik att orsaken till det höga 
antalet studieavbrytare, det vill säga 15 procent, jämfört med Norge som har fem procent, beror 
på det tvådelade utbildningssystemet. De beskrev att det, i Norge och Sverige finns en 
gymnasieskola som innefattar både studie- och yrkesförberedande program medan det i 
Danmark dels finns gymnasieutbildning men även yrkesutbildning och att dessa två är skilda åt. 
För att kunna genomföra en yrkesutbildning i Danmark krävs vidare att eleven skaffar sig en 
praktikplats och det, menar författarna, kan vara problematiskt och svårt. Avslutningsvis 
konstateras i studien att ungdomar med högt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital har 
betydligt större möjligheter att klara sig i det danska utbildningssystemet och inte avbryta sina 
studier. Det sociala arvet har också en förmåga att reproducera sig över generationer. 

 

3.1.4 En skola för alla? 

Filosofie doktor i pedagogik, Stephan Rapp, gav 2006 ut Är skolan för alla? En handbok om 
skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Rapps handbok har fungerat som en utgångspunkt i 
föreliggande forskningsarbete. Innehållet koncentreras visserligen inte kring gruppen 
studieavbrytare, men i vissa avseenden diskuterar Rapp kring gruppen elever i behov av särskilt 
stöd vilket väckt intresse.  Rapp förklarar att, om skolan strävar efter att ge en utbildning av 
högre kvalitet för ”en elev i svårigheter” (a.a., s.161) så räcker det inte med att den eleven får 
mer tid med sin lärare. Den lärare som ger eleven extra tid måste dessutom ha förmåga att 
bruka tiden på ett bra sätt. Annars får den extra tiden ingen effekt på elevens resultat.   
Det som dock framförallt varit till gagn för föreliggande forskningsarbete i Rapps handbok, är 
hans diskussion kring skolan som en lagreglerad verksamhet. En verksamhet som har olika 
uppdrag att utföra. De här uppdragen återfinns i de styrdokument som den svenska skolan lyder 
under. Rapp ger vidare några exempel på vad som står i styrdokumentet och vilka konsekvenser 
det kan få i olika situationer när skolan agerar utifrån vad som står att läsa i dem. Konsekvenser 
som i första hand drabbar eleven men även skolan i viss mån. Rapps handbok har därför 
inspirerat föreliggande forskningsarbete så tillvida att den har förstärkt förståelsen för att skolan 
är en komplex verksamhet just på grund av alla de styrdokument som hör till den. Samtidigt 
menar Rapp att det inte går att blunda för styrdokumenten om man studerar skolan.  
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3.1.5 Styrdokument 

Precis som i Rapps handbok (2006) har det, för att kunna utföra det här forskningsarbetet, varit 
nödvändigt att utgå från några av de styrdokument som det svenska utbildningsväsendet vilar 
på. Det för att man skall få en förståelse för vad skolan har för rättigheter och skyldigheter.          
I det här forskningsarbetet har fokus framförallt riktats mot att studera det som står att läsa om 
vilka skyldigheter skolan har gentemot elever i behov av särskilt stöd. Nedan följer därför en 
kortfattad och övergripande beskrivning av de styrdokument som använts i forskningsarbetet:                                           
I den av Riksdagen stiftade Skollagen (1985:1100) och som använts i det här forskningsarbetet, 
återfinns de mer övergripande målen för utbildningen i skolan. I Skollagen presenteras även de 
övergripande riktlinjerna för utformningen av skolans verksamhet, liksom de bestämmelser 
som är riktade till kommuner, elever och föräldrar. 
Vidare har Utbildningsdepartementets Gymnasieförordning (1992:394) använts i 
forskningsarbetet. Gymnasieförordningen kan beskrivas som en bestämmelse från regeringen: ”I 
denna förordning finns bestämmelser om gymnasieskolan utöver vad som föreskrivs i 
skollagen” (a.a., 1 kap 1 §).                                                                                                      
Avslutningsvis har även Utbildningsdepartementets två läroplaner Läroplan för de frivilliga 
skolformerna. (SKOLFS 1994:2) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. (1994) studerats. I läroplanerna återfinns 
skolverksamheternas uppdrag och värdegrund samt de mål och riktlinjer som skolan skall sträva 
efter att eleverna når och kan uppnå. 

 

3.1.6 Påverkande framgångsfaktorer 

Murray har i sin avhandling Ungdomar utan gymnasieskola. En uppföljningsstudie från 13 till 
24 års ålder (1994), genom att genomföra en longitudinell uppföljning, följt ungdomar som 
saknar genomgången eller fullföljd gymnasieskola. Murray använder inte begreppet 
studieavbrytare i någon större bemärkelse utan har valt att benämna den här gruppen av 
ungdomar med begreppet ungdomar utan gymnasieskola. I begreppet innefattas elever som ej 
fullföljt eller klarat av grundskolan, elever som inte påbörjat gymnasiestudier samt elever som 
avbrutit sina studier under pågående gymnasieutbildning.                                                                              
Genom att ta del av en mängd statistik har Murray försökt få fram vilka faktorer som påverkar 
en individs framgång i utbildning. Exempelvis har ungdomarnas hembakgrund studerats. Det 
som framkom var bland annat att ungdomar från hem utan studietraditioner var 
överrepresenterade bland ungdomar utan gymnasieskola.                                                                 
Något annat som framkom var att elever som valde allmän kurs i matematik och engelska också 
tenderade att vara överrepresenterade i den ovan nämnda gruppen. De här eleverna valde även i 
hög grad att avbryta sin skolgång, i likhet med elever med skolsvårigheter som också hamnade i 
gruppen ungdomar utan gymnasieskola i större omfattning än elever utan skolsvårigheter. 
Gällande hur övergången ser ut för dessa ungdomar mellan utbildning och arbetsliv visar 
resultatet att de här ungdomarna har betydligt svårare att konkurrera på arbetsmarknaden 
jämfört med ungdomar med gymnasieskola även om Murray påpekar att det finns få undantag. 
Jämförelser mellan deltagarna i föreliggande studie och deltagarna i Murrays studie är inte 
aktuellt då de fyra respondenterna i den här studien är kvar i skolan tack vare det kommunala 
uppföljningsansvaret. Murrays forskning har dock varit betydelsefull i avseendet att man som 
läsare får en förståelse för en annan grupp studieavbrytare och deras möjligheter i arbetslivet.  



 

 31 

3.1.7 Studieavbrottsorsaker och samtalspartners 

I Skolverkets rapport nr 85 (1995), redovisas resultatet från en intervjuundersökning gällande 
dels elever som avbrutit sina studier och även elever som läser mindre studiekurs i 
gymnasieskolan. Då föreliggande forskningsarbete haft för avsikt att enbart studera 
studieavbrytares upplevelser, så är endast resultaten i rapporten som rör studieavbrytare, vilket 
är 84 deltagande studieavbrytare, relevanta för den här studien. Huvudfrågan i Skolverkets 
rapport har varit att söka svar på hur det kommer sig att ungdomar inte vill eller inte klarar av 
att gå i gymnasieskolan och det som framkommer är bland annat att studieavbrott beror på 
problem i undervisningssituationen. Deltagarna i undersökningen upplever att de haft för lite 
inflytande över sina studier och att de haft svårt att följa med i studietakten på grund av att 
tempot i undervisningen inte passade dem. Bland studieavbrytarna i Skolverkets rapport finns 
också ett missnöje med skolmiljön och då handlar det om alltifrån en alltför rörig och stimmig 
miljö till att skolan är för stor och att eleverna känner sig otrygga. Andra faktorer som anges 
som skäl till studieavbrottet är missnöje med lärare, skolans regler samt skoltrötthet. 
Skoltröttheten beror i de flesta fall på att eleverna behöver sitta stilla och lyssna på en lärare 
som ”undervisar ur en bok timme efter timme år ut och år in” (a.a., s.15). 

I rapporten fokuseras även en hel del på vem ungdomarna har diskuterat sin skolsituation med 
och vilka lösningar de erbjudits av skolan. Att kontakten mellan elev och lärare respektive 
skolledare är knapphändig blir tydlig i rapporten. Exempelvis upplever en av studieavbrytarna i 
rapporten kontakten på följande sätt: 

Det är ingen idé att prata med läraren. Hon vet inte ens vad jag heter och märker inte om 

jag är borta. Det tog två veckor innan hon saknade mig och frågade klasskamraterna var jag 

var. När de svarade att jag slutat reagera hon inte ens och ringde mig (a.a., s.16). 

66 procent av deltagarna i Skolverkets rapport hade haft kontakt med en studie- och 
yrkesvägledare före studieavbrottet i syfte att diskutera problemet och även försöka lösa det. En 
kontakt som ofta i studieavbrytarnas ögon har upplevts som negativ. Lika negativ är synen på 
kontakten med skolledare. Ingen av deltagarna beskriver heller möten där studie- och 
yrkesvägledare, rektor, lärare och elev gemensamt diskuterat elevens situation. 

Det framkommer vidare i rapporten att de flesta av studieavbrytarna har kommit in på sitt 
förstahandsval och att 61 procent av de deltagande studieavbrytarna anger att de är nöjda med 
sitt val att avbryta sina studier. Det som har upplevts som intressant för föreliggande studie 
utifrån ovan nämnda forskning har varit att försöka belysa hur studieavbrytarna i 
undersökningen ser på sitt studieavbrott. Dels vilken/vilka faktorer de anger som 
bakomliggande orsaker till studieavbrottet och dels om de ser studieavbrottet som positivt eller 
negativt. Det har också funnits en önskan att ta reda på vem de har talat med innan sitt 
studieavbrott samt hur studieavbrytarna ser på kontakten med eventuella studie- och 
yrkesvägledare innan studieavbrottet.                                                                                                  
Med anledning av att det i rapporten inte framkommer någon information om på vems initiativ 
studieavbrotten skett har förhoppningen varit att kunna belysa det i den här studien. Det är 
viktigt att inte ta det som en självklarhet att studieavbrottet sker på elevens initiativ med tanke 
på att skolan också besitter vissa rättigheter när det gäller utskrivning av elever utan elevens och 
målsmans samtycke, och som tidigare påvisats i studien, se 1.1 Val av problemområde, och med 
hänvisning till Gymnasieförordningens sjätte kapitel (SFS 1992:394).                                                                    
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I Skolverkets rapport redovisas också vilka typer av stöd i form av lösningar som 
studieavbrytaren erbjudits av skolan i samband med att studieavbrottet aktualiserats. Det som 
framkommer är att eleverna i första hand erbjudits en plats på IV. I mindre antal fall har 
deltagarna i studien erbjudits möjligheten att gå kvar alternativt lämna skolan.                      
Skolverket menar, vilket de också påvisar i rapporten, att skolorna har en benägenhet att erbjuda 
paketlösningar före individuella lösningar vilket inte alltid behöver vara detsamma som en 
framgångsfaktor, snarare tvärtom. En tanke som väcks är att det behöver finnas ett IV på varje 
skola om det erbjudandet skall kunna ges. Avsikten med forskningsarbetet har därför även varit 
att försöka belysa, utifrån ovanstående forskningsrapport om stödinsatser, är huruvida de 
studieavbrytare som ingår i studien upplever att de har erbjudits stöd eller inte, hur stödet har 
sett ut samt hur de har upplevt stödet de fått i samband med att studieavbrottet aktualiserades. 

 

3.1.8 Positiva och negativa studieavbrott 

En annan svensk forskning som föreliggande studie har inspirerats av är Becknes 
doktorsavhandling Studieavbrott i svensk skola. En uppföljningsstudie av en årskull elever från 
10-26 års ålder (1995) som studerar studieavbrott på tre olika nivåer. Dels studieavbrytare i den 
obligatoriska skolan, studieavbrytare som avslutar grundskolan men som inte påbörjar 
gymnasiala studier samt studieavbrytare i gymnasieskolan. Föreliggande studie har inriktats på 
forskningen gällande den sistnämnda nivån. Tilläggas bör att det under Becknes 
forskningsperiod fortfarande var gymnasielinjer och inte gymnasieprogram som det är idag.                                                                                
Beckne har i arbetet med avhandlingen utöver intervjuer med studieavbrytare, även använt 
metoder som enkätundersökning, insamling av registerdata samt standardprovresultat.                
Beckne har valt att dela in studieavbrytarna i gymnasieskolan i två olika grupper: tidiga 
studieavbrytare vilket innefattar studieavbrytare i årskurs ett, vilket motsvarar 11,4 procent av 
deltagarna i årskullen som består av både studieavbrytare och elever som fullföljt sina 
gymnasiestudier samt gruppen sena studieavbrytare vilket innefattar studieavbrytare i årskurs 
två och tre, vilket motsvarar 5,2 procent av alla deltagare i årskullen. Samtidigt hävdar Beckne 
att man därmed inte kan påstå att studieavbrytare är en homogen grupp där alla är lika för så är 
inte fallet. Alla studieavbrytare är unika. 

Tack vare Becknes uppdelning av studieavbrytare i gymnasieskolan tydliggörs skillnader 
studieavbrytarna emellan, vilket inte kunnat återfinnas i tidigare forskning. Exempel på 
skillnader mellan studieavbrytarna är bland annat att tidigare studieavbrytare tycks representeras 
av svaga grundskolebetyg. Enligt Beckne påvisar studieavbrytare annars ett ganska likvärdigt 
betygsgenomsnitt. De deltagande studieavbrytarna i Becknes avhandling har ett genomsnittligt 
betygsvärde på 2,96, vilket kan jämföras med studieavbrytare, sett ur ett riksperspektiv, som har 
ett betygsgenomsnitt på 3,00 (Betygsgenomsnitten baseras på det tidigare betygssystemet vilket 
innefattades av en betygsstege från 1-5. Betyget 5 var det högsta eleven kunde uppnå och 
betyget 1 det lägsta betyget eleven kunde uppnå, uppsatsförfattarinnans anmärkning.). Det 
betygsgenomsnittet skiljer sig inte heller i någon större omfattning om man ser till samtliga 
deltagande elever i studien. Intressant är dock att hälften av de deltagande tidiga 
studieavbrytarna kännetecknas av svaga grundskolebetyg. Med det menar Beckne att de 
studieavbrytarna inte alls uppnår det genomsnittliga betygsvärdet på 2,96, till skillnad från de 
deltagande sena studieavbrytarna. Något annat som enligt Beckne blir tydligt är att tidiga 
studieavbrytare även upplever att de inte fått det stöd i undervisningen de skulle ha behövt.  
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I Becknes avhandling presenteras även resultat gällande stödinsatser för studieavbrytarna och 36 
procent av studieavbrytarna upplever efter årskurs ett, att de inte hade fått det stöd de behövt, 
varken det pedagogiska eller det sociala stödet. Likaså konstaterar Beckne att: ”Lärarnas 
personliga bemötande, elevvårdande omsorger och stöd och hjälp vid studiesvårigheter lämnade 
mycket övrigt att önska” (a.a., s.204). Vidare framkommer att de tidiga studieavbrytarna ofta 
karakteriseras av att de valt fel program, att de hamnat på fel program, vantrivsel i 
gymnasieskolan samt att skolarbetet upplevts oviktigt. De har också haft dåligt stöd gällande 
skolgången vilket skiljer sig jämfört med de senare studieavbrytarna som är av en annan 
uppfattning. 43 procent anser också att de fått dålig hjälp när det haft svårigheter i skolan men 
att lärarna i själva undervisningssituationen varit förhållandevis bra.                                                              
De sena studieavbrytarna däremot karaktäriseras mer av bra grundskolebetyg, att de haft för lite 
inflytande framförallt över den egna studiesituation samt att de ofta upplevde att de 
elevvårdande och sociala funktionerna var dåliga. De är också betydligt mer negativt inställda 
till lärarna i undervisningssituationen jämfört med de tidigare studieavbrytarna. Gemensamt för 
de två grupperna är bland annat, att det tycks finnas ett missnöje med möjligheterna att påverka 
den egna arbetssituation, att de behövt mer hjälp av sina lärare och att gymnasieskolan är 
stressig. Allra tydligast är dock att de flesta av studieavbrytarna saknar kunskaper om vad det 
innebär att studera på gymnasieskolan och vad de egentligen vill bli samt att många önskat 
stödundervisning men inte fått det. Gymnasieskolan blir i stället ett sätt att fördriva tid menar 
Beckne. Föreliggande forskningsarbete har haft för avsikt att undersöka huruvida de deltagande 
studieavbrytarnas upplevelser överensstämmer med deltagarna i Becknes studie.                                                                                

Till skillnad från Skolverkets rapport (2006) ser Beckne i sin doktorsavhandling (1995) 
studieavbrott som ett betydligt mer komplext problem än att det går att förklara med enstaka 
faktorer som exempelvis skoltrötthet. Becknes teori fokuserar på att studieavbrott i själva verket 
handlar om en långtgående process där flera faktorer till slut bildar en helhet, vilket resulterar i 
att eleven avbryter sina studier. Det finns ofta en serie av orsaker som ligger till grund för själva 
studieavbrottet och att många elever uttrycker att de är skoltrötta innan studieavbrottet är därför 
inte hela sanningen menar Beckne. Ofta börjar problemen redan i lägre skolålder, alltså i låg- 
och mellanstadiet. Studieavbrott handlar, enligt Beckne, om individmässiga skäl och även 
miljömässiga skäl, där tiden spelar en betydelsefull roll.                                                                                                                            
Becknes avhandling har inspirerat föreliggande forskningsarbete på så sätt att de intervjuer som 
gjorts med studieavbrytare har tagit hänsyn även till tidigare skolgång, det vill säga 
studieavbrytarnas upplevelser av grundskoletiden både rent generellt och om de haft eller 
behövt stöd under grundskoletiden. Om möjligt kan respondenterna i föreliggande studie ge en 
mer heltäckande bild av orsaken eller orsakerna till deras studieavbrott genom att just tidigare 
skolgång inkluderas. Elever i grundskolan har även, i likhet med gymnasieelever, rätt till stöd 
enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 
Utbildningsdepartementet, 1994). Intressant är därför att ställa de resultat som framkommit i 
föreliggande studie i relation till Becknes teori eftersom det i så fall torde ge kunskap om när 
stödinsatser för en elev skall sättas in.                      
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I Beckne (1995) diskuteras även kring synen på studieavbrott, alltså värderingar om 
studieavbrott som något positivt eller negativt beroende hur man studerar det. Beckne förklarar 
det enligt följande: 

Allmänt sett, framförallt ur skolsystemets synvinkel, ligger i begreppet studieavbrott något 

negativt. Men i enstaka fall kan man konstatera att det också finns positiva reaktioner på ett 

enskilt studieavbrott (a.a. s.35). 

Beckne (1995) förklarar att det ibland kan vara positivt med ett studieavbrott. Det gäller oavsett 
om man studerar det ur elevens eller skolans perspektiv. Däremot är förklaringarna till vad som 
kan menas med det, alltså att det finns positiva studieavbrott, ofta är mycket detaljfattiga. Ett 
positivt studieavbrott sett ur elevens perspektiv kan dock enligt Beckne vara, om eleven fått ett 
attraktivt arbete eller kommit in på ett annat gymnasieprogram. Negativa studieavbrott ur 
elevens perspektiv är framförallt de studieavbrott som får negativa påföljder för individen både 
personligt och socialt. Beckne menar därför att studieavbrott kan vara positiva och/eller 
negativa om man studerar studieavbrottet genom elevens perspektiv och även om man studerar 
studieavbrottet ur skolans perspektiv. Ett perspektiv som inte studeras i föreliggande studie.  

 

Det har, tack vare Becknes undersökning, funnits en önskan att ta reda på om studieavbrytarna 
som deltar i föreliggande undersökning upplever sina studieavbrott som positiva eller negativa. 
Likväl har det funnits en vilja att mer ingående försöka ta reda på, på vilket sätt de beskriver att 
studieavbrottet varit positivt eller negativt. Genom att göra det, kan den här studien möjligen ge 
en bredare bild av vad ett positivt respektive negativt studieavbrott har för innebörd för olika 
studieavbrytare och därmed även komplettera resultatet som återfinns i Becknes avhandling.                                                                                    
Beckne talar vidare om studieavbrott som är frivilliga, alltså där eleverna frivilligt avbryter sina 
studier av ”personliga skäl” (a.a., s.20). Vad personliga skäl står för beskrivs dock inte, ej heller 
vad som föranlett upplevelsen av frivillighet. Beckne beskriver också de studieavbrott som inte 
är frivilliga utifrån elevens synvinkel och menar att det är när ”eleverna inte klarade de 
fordringar som skolorna ställde upp. De blev utkuggade på pga underkända betyg” (a.a.).  Även 
här väcks nyfikenheten att utifrån studiens resultat studera huruvida studieavbrytarna upplevt 
studieavbrotten som frivilliga eller ofrivilliga.                                                

 

3.1.9 Ekonomins betydelse för stödinsatser 

1998 publicerades översiktsrapporten Elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 1998) och där 
mycket av innehållet kretsar kring att redovisa skolans insatser för just elever i behov av särskilt 
stöd. Rapporten har framkommit genom att Skolverket sammanställt dels sin egen forskning på 
området stödinsatser och elever i behov av särskilt stöd samt även andra institutioners forskning 
på området. I rapporten presenteras både nutida och historiskt material.                                        
Skolverket konstaterar i rapporten att begreppet elever i behov av särskilt stöd är något otydligt 
och att det saknas en enhetlig innebörd av begreppet. Rent innehållsmässigt så presenteras en 
hel del intressanta bidrag i rapporten som upplevts vara användbara för det här forskningsarbetet 
och inledningsvis fastslår Skolverket följande:  

En likvärdig utbildning förutsätter ett särskilt stöd till de elever som av olika anledningar har 

svårt att nå målen för utbildningen. Elever som behöver särskilt stöd har enligt lagstiftning 

och förordning en ovillkorlig rätt att få det. Stödet ska i första hand ges inom klassens ram, 

men särskilda undervisningsgrupper får också anordnas (a.a., s.20) 
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Vidare framhåller Skolverket i samma rapport att stödundervisningen har minskat till eleverna 
framförallt beroende på ekonomiska besparingar inom skolan samtidigt som åtgärdsprogram 
upprättas i allt högre grad. Skolverket menar vidare att även om ekonomin spelar in i 
möjligheterna att ge stöd eller inte så finns det många sätt att ge eleverna stöd utan att blanda in 
ekonomin: ”Det handlar för det första om elevernas egna resurser som måste tas tillvara, 
utvecklas och komma fram i ljuset” (a.a., s.34).                                                                                  
Andra insatser som grundar för en god inlärning är själva undervisningssituationen som till 
exempelvis att etablera en god relation med eleven samt ha många pedagogiska kunskaper att 
använda. Om man ser till undervisningssituationen så framkommer i rapporten att 
studieavbrytare ser brister i stödet i undervisningen. Även skolmiljön som exempelvis lokaler, 
elevvård och skolmat tycks ha inverkan på elevernas inlärning. Eleverna har, enligt Skolverkets 
rapport, mycket stort förtroende för just elevvårdspersonalen, i synnerhet de elever som tenderar 
att skolka. Lärarna upplever sig, vilket också redovisas i rapporten, i mycket hög grad ha dåliga 
kunskaper när det gäller elevsocialt arbete. 43 procent av lärarna verksamma i gymnasieskolan 
menar att de inte har relevanta kunskaper att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. 
Eleverna är också, enligt rapporten, i hög grad motiverade att ta emot stöd från skolan under 
gymnasietiden. Skolverket påpekar dock att det också behövs stöd från kamrater och familj för 
att elevens inlärning skall kunna fortskrida i en positiv riktning.                                                      

Studie- och yrkesvägledning nämns inte som en stödinsats för dessa elever samtidigt som 
forskning på området studie- och yrkesvägledning menar att studie- och yrkesvägledare kommer 
i kontakt med elever i behov av särskilt stöd. Både Lindh (1997) och Lovén (2000) framställer 
att elever i behov av särskilt stöd skall prioriteras och att det är en viktig uppgift för studie- och 
yrkesvägledare men att tidsbristen ofta gör det arbetet svårt att hinna med. Skolverket (2006) 
menar, vilket presenterats i inledningen i föreliggande studie, se 1.1 Val av problemområde, att 
studieavbrott bör förebyggas exempelvis med förebyggande studie- och yrkesvägledning.                                             
Hur upplevde då de studieavbrytare som skulle komma att intervjuas i föreliggande studie att de 
fått stöd i form av studie- och yrkesvägledning? Det är något föreliggande forskningsarbete har 
riktats in på att ta reda på. 

 

3.1.10 Stödinsatser – en bristvara i skolan 

I Skolverkets kunskapssammanställning Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan 
(2008b) framkommer de kunskaper som finns tillhanda i Sverige idag när det gäller elever som 
har ofullständiga studier och då framförallt med inriktning på stödinsatser och studieavbrott. 
Skolverket menar att gymnasieskolan faktiskt har en skyldighet att ge stöd åt de elever som har 
svårigheter att nå de mål som är uppsatta ”eller som av andra skäl behöver särskilt stöd, 
exempelvis på grund av vantrivsel, bristande koncentration eller upprepad eller långvarig 
frånvaro” (a.a., s.2). Skolverket konstaterar också att studieavbrotten har ökat sedan 90-talet då 
program infördes istället för de linjer, som fanns tidigare, en ökning som framförallt gäller 
studieavbrott i årskurs tre. Vidare konstaterar Skolverket i sin kunskapssammanställning att de 
studier som gjorts om särskilt stöd i gymnasieskolan lyser med sin frånvaro. De få undantag 
som finns framhåller dock att skolor har en tendens att brista när det gäller att just erbjuda 
särskilt stöd. Anledningarna till att skolor brister i det arbetet menar Skolverket beror på dels i 
utredningsfasen då man utreder vilket stöd eleven behöver för att tillgodose sig sin utbildning 
och inhämta kunskaper.  
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Likaså menar Skolverket att skolan brister även med dokumentationen, att bistå med insatser 
och således även i arbetet med att följa upp dessa insatser. I arbetet med rapporten har 
Skolverket även funnit att elever som har avbrutit sina gymnasiestudier ofta upplever sin 
skolsituation ”mer negativ än de elever som fullföljt studierna” (a.a., s.49). För hög studietakt 
tycks vara en återkommande upplevelse hos studieavbrytarna i studien. Det framkommer också 
att det varit brist på stöd för studieavbrytarnas del.                                                                                                                           
Det har funnits en stark önskan att ta reda på huruvida de studieavbrytare som deltar i den här 
studien delar de uppfattningarna eller inte och det som framkommer torde vara av betydelse, om 
än i liten skala. Det bidrar med mer kunskap om just forskning om stödinsatser vilket 
Skolverket uttrycker är ett område som ”är eftersatt och bör stimuleras” (a.a., s.53). 

 

3.1.11 Studieavbrott och marginalisering 

Hellsten & Peréz-Prieto har i Gymnasieskola för alla – andra. En studie om marginalisering 
och utslagning i gymnasieskolan. (1998) gjort en kunskapsöversikt om ungdomars ofullständiga 
gymnasieutbildning vilket författarna menar ofta benämns med begreppen marginalisering eller 
utslagning. Författarna har framförallt använt sig av Skolverkets tidigare forskning på området 
och uttrycker följande oro inför elever som blir just marginaliserade:  

Det förefaller som om marginalisering är det begrepp som bäst täcker vägen till avhopp och 

misslyckande i gymnasieskolan. Vissa elever knuffas ut i marginalen och några av dem faller 

bort. Gymnasieskolan är en skola för alla dom andra (a.a., s.60). 

I ett försök att förklara och förstå innebörden skolsvårigheter har Hellsten och Peréz-Prieto 
sammanställt de två perspektiv som särkilt framträder i tidigare studerad forskning i två olika 
modeller. Dels menar författarna att marginalisering och skolmisslyckanden beror på 
individuella faktorer, det vill säga elevens begåvning och sociala faktorer som social bakgrund, 
etnicitet och kön. Det utgör grunden i den första modellen.                                                                                          

I den andra modellen så utgår Hellsten & Peréz-Prieto från att det är skolan i sig som orsakar 
marginalisering och skolmisslyckanden. Enligt modellen är det i skolans undervisning som 
svårigheterna ligger och har inget att göra med strukturer som elevens begåvning eller 
bakgrund. De slutsatser författarna gör i sin kunskapsöversikt är att det inte går att ge en 
generell förklaring till hur det kommer sig att en elev marginaliseras i gymnasieskolan. 
Författarna menar att även om man har föräldrar med låg utbildningsbakgrund vilket rent 
statistiskt visar att man har större svårigheter i skolan så kan man inte nöja sig med den 
förklaringen, ”man blir inte marginaliserad för att man har föräldrar med låg utbildning utan 
därför att det i skolans arbetssätt och organisation finns något som slår ut elever med denna 
bakgrund i högre grad än andra. Om dessa processer vet vi ganska lite” (a.a., s.70).                                                                                                            
Föreliggande studie ger möjligen en förståelse för om studieavbrytarna upplevt marginalisering 
och utslagning och hur den marginaliseringen i såna fall sett ut utifrån den sistnämnda modellen 
som författarna utgått ifrån och som i likhet med föreliggande studie, väljer att se bortanför 
olika strukturer som kön, klass och etnicitet. Det bör kunna ge ett bidrag till redan befintlig 
forskning på området. Det är trots allt tio år sedan Hellstens & Peréz-Prietos kunskapsöversikt 
publicerades och därefter har ingen ytterligare svensk forskning återfunnits inom just området 
marginalisering och utslagning. 
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Frivilliga och påtvingade brytpunkter 

I Franke-Wikbergs & Lundgrens (red) antologi Karriär och levnadsbana. En antologi om 
studie- och yrkesval. (1980) finns Sjöstrands karriärutvecklingsteori beskriven av Sjöstrand 
själv. Teorin reflekterar inte specifikt kring gruppen studieavbrytare däremot är upplevelsen att 
det finns en hel del intressant i Sjöstrands teori om man relaterar den till just studieavbrott.                                                       
Sjöstrand uttrycker följande: ”Sysselsättningar avlöser varandra. Mellan två sådana 
sysselsättningar har förelegat en brytpunkt, där det i princip funnits alternativa sysselsättningar 
att följa. Det har funnits tillfällen för val” (a.a., s.25). Sjöstrand hävdar att dessa brytpunkter 
antingen är ”frivilliga” (s.26) eller ”påtvingade” (a.a.). Med frivillig brytpunkt menas, enligt 
Sjöstrand, att individen själv bestämmer huruvida den skall stanna kvar i sin sysselsättning, 
alltså i sin utbildning eller i sitt arbete, eller inte. Möjligheten att välja finns dock för individen. 
En frivillig brytpunkt, alltså ett frivilligt studieavbrott, skulle därmed kunna förklaras som att 
eleven själv väljer om den skall avbryta sina studier eller inte.                                                          
Till skillnad från de frivilliga brytpunkterna finns det påtvingade brytpunkter, där individen inte 
har något val över huvudtaget eftersom utbildningen eller arbetet upphör helt av någon 
anledning, vilket inte närmare beskrivs. Här är dock upplevelsen att ett administrativt 
studieavbrott, alltså när det skett på skolans initiativ och som tidigare diskuterats i studiens 
inledning, se 1.1 Val av problemområde, skulle kunna benämnas som en påtvingad brytpunkt.                                                                                                                                           
Upplevelsen är att det finns en del likheter mellan Sjöstrands brytpunkter och det resonemang 
Beckne för i sin avhandling (1995) om frivillighet respektive ofrivillighet i samband med 
studieavbrottet och upplevelsen av ett positivt respektive negativt studieavbrott som beskrivits 
tidigare i uppsatsplanens forskningsanknytning, se 3.1.8 Positiva och negativa studieavbrott.  

I ett försök att förena Becknes forskning kontra Sjöstrands karriärutvecklingsteori (1980) görs i 
föreliggande studie, en ansats att beskriva vilken grad av frivillighet som studieavbrytarna 
upplever har förelegat vid deras brytpunkter. Det vill säga från deras gymnasieutbildningar in i 
åtgärder inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. Intressant har också varit att 
undersöka om det finns något samband mellan påtvingade brytpunkter utifrån Sjöstrands 
beskrivning och negativa studieavbrott ur elevens perspektiv på det sätt som Beckne (1995) 
beskriver dem. Likaså ta reda på om det finns något samband mellan frivilliga brytpunkter och 
positiva studieavbrott. Samband som inte återfunnits i forskning på området studieavbrott men 
som förhoppningsvis belyses i den här studien.                                                                                   
Till Sjöstrands brytpunkter (1980) finns också en önskan att återgå till det som framkommer i 
beskrivningen av studiens problemområde, med hänvisning till Grundskoleförordningens sjätte 
kapitel (SFS 1992:394, §17-18), att en elev under vissa omständigheter kan skrivas ut ur 
gymnasieskolan utan elevens eller målsmans samtycke. Skrivs eleven ut utan samtycke, skulle 
studieavbrottet möjligen kunna vara en påtvingad brytpunkt utifrån Sjöstrands resonemang 
(1980), till skillnad om eleven samtycker med skolan om utskrivning ur gymnasieskolan. 
Sjöstrand menar också att människan hamnar i flera olika valtillfällen i olika skeden av livet och 
det val Sjöstrand specifikt syftar på är de val som är kopplade till utbildningar och arbeten. Rent 
krasst menar Sjöstrand att individens valprocess påbörjas redan när individen skall göra sina 
olika val av kurser i grundskolan för att sedan kontinuerligt fortsätta genom individens liv tills 
dess att individen definitivt drar sig ur produktionslivet.  
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3.2.2 Beslutsmakare 

En annan karriärutvecklingsteori som upplevs som relevant för föreliggande studie är Duane 
Browns The role of Work Values and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction and 
Success (Brown & Associates, 2002) och som i fortsättningen kommer att benämnas med 
begreppet värderingsteorin. Hörnstenen i Browns värderingsteori är, precis som namnet på 
teorin avslöjar, värderingar. Brown menar att vi alla har olika värderingar som är oerhört viktiga 
för oss. Två av dessa: yrkesvärderingar och kulturella värderingar är extra väsentliga i en 
individs karriärutveckling, tillika i yrkesvalsprocessen och har även betydelse för resultatet av 
de val som gjorts (Brown & Associates, 2002).                                                                            
Brown talar inte alls om studieavbrytare i sin värderingsteori men han talar om viktiga faktorer 
för en individs beslutfattande i sin karriärutvecklingsprocess. Faktorer som torde kunna vara 
applicerbara att gälla även på studieavbrytare i gymnasieskolan.  
Det som särskilt åsyftas är det att Brown menar att människor intar olika roller när det gäller att 
fatta beslut, alltså vilken typ av beslutsmakare, ”decision maker” (a.a., s.491), man är.  
Antingen kan man vara en beslutsfattare som tar beslut oberoende av andra, en så kallad 
”Independent Decision-Maker” (a.a., s.499). Individen kan också vara någon som samarbetar, 
då heter det ”Collaborative” (a.a.) eller vara beroende av någon annan för att kunna ta ett beslut, 
och då är man ”Dependent” (a.a.). Det kan exempelvis vara familjemedlemmar eller den grupp 
man tillhör. Är det individens egna beslut eller någon annans önskningar som skall inkluderas i 
beslutet? Exempelvis; skall det val man gör generera i att klienten skall kunna försörja sig själv, 
och/eller andra? 
 
Eftersom föreliggande studie berör just beslutet att avbryta sina studier (eller om studieavbrottet 
skedde utifrån skolans agerande, uppsatsförfattarinnans anm) så har det upplevts som intressant 
att, i den mån det varit möjligt, inkludera Browns resonemang och försöka röna ut vilken typ av 
beslutsmakare studieavbrytarna som ingår i studien varit vid tiden för studieavbrottet. Det för att 
i sin tur inkludera det i Sjöstrands resonemang om brytpunkter (Franke-Wikberg & Lundgren 
red., 1980). För att kunna belysa ett eventuellt samband mellan Sjöstrands brytpunkter och 
Becknes respektive Browns resonemang, har det varit nödvändigt att försöka studera respektive 
studieavbrytares brytpunkt var för sig.                                                                                                      

3.3 Presentation av den kommunala 
uppföljningsverksamheten i den utvalda 
kommunen 
Den kommun som föreliggande studie utgår från ligger i Mellansverige och har ett invånarantal 
på ungefär 14 000 invånare. I kommunen finns cirka 600 ungdomar som befinner sig i 
åldersspannet 16-20 år. I kommunen finns en gymnasieskola med ett antal nationella program 
samt ett IV-program. Det som framkommer vid studerandet av kommunen är att elever som är 
skrivna i kommunen och som avbryter sina gymnasiestudier fångas upp av en 
uppföljningsverksamhet som huserar i IV-programmets lokaler på den kommunala 
gymnasieskolan. I verksamheten arbetar totalt fyra pedagoger. Tillsammans arbetar de dels med 
studieavbrytarna och dels med de elever som går på IV.  
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De åtgärder som verksamheten kan erbjuda sina studieavbrytare är praktik, hjälp att söka till 
folkhögskola (verksamheten har ett samarbete med en närliggande folkhögskola, 
uppsatsförfattarinnans anm) samt möjlighet att läsa gymnasieskolans A-kurser i matematik, 
engelska och svenska.  
För de elever som har lågt meritvärde finns även möjlighet att läsa upp sina grundskolebetyg i 
ett flertal ämnen och det sker genom handledning från grundskolan. För de elever som ingår i 
en åtgärd och därefter söker om till ett annat nationellt program erhålls tio extrapoäng som 
läggs till elevens meritvärde. 
I början av april 2009 genomfördes således en intervju med en av de fyra pedagogerna. För 
intervjufrågor, se Bilaga 2. Pedagogen förklarade att alla fyra har liknande arbetsuppgifter och 
att deras viktigaste och största roll i verksamheten är att arbeta med den sociala biten med 
studieavbrytarna, eftersom det där ofta finns en problematik. Exempelvis upplever pedagogen 
att flera av studieavbrytarna har lågt självförtroende och inte känner sig betydelsefulla. Dessa 
två faktorer, menar pedagogen, beror i grund och botten ofta på dåliga relationer till vuxna. 
Därför är det viktigt att arbeta med att få dessa ungdomar att känna sig värdefulla och 
betydelsefulla. Den pedagogiska biten finns självklart med, men arbetet med den sociala biten 
är betydligt större och tar mer tid i anspråk. Pedagogen förklarar vidare att det sällan är i 
studierna som problemen ligger. 
Vid tiden för intervjun var totalt tio studieavbrytare inskrivna i uppföljningsverksamheten. Ett 
antal som har varit förhållandevis lika de senaste åren. Det har också varit så, att det tidigare 
varit och fortfarande är, något fler inskrivna tjejer än killar i verksamheten, berättar pedagogen. 
Dessutom har samtliga studieavbrott, under hela uppföljningsverksamhetens historia, skett 
medan eleverna studerat i årskurs ett på ett gymnasieprogram. Den vanligaste åtgärden 
studieavbrytarna befinner sig i, i just den här verksamheten, är en kombination av att ha praktik 
några dagar i veckan och läsa en av gymnasieskolans A-kurser i matematik, svenska eller 
engelska. 
 
På frågan vad det beror på att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier, svarar pedagogen att 
den stora orsaken bottnar i att flera av dessa ungdomar har svårt med vuxenrelationer. Vilket 
också ligger bakom många studieavbrott i årskurs ett. Det träder in nya vuxna i en ny skola och 
då uppstår ofta problem om man har tidigare vuxenrelationer som varit dåliga.                                    
En annan anledning kan i vissa fall vara att de här ungdomarna kommer från hem där det är 
mycket bråk, exempelvis på grund av en missbrukande förälder.  
Pedagogen förklarar att de här ungdomarna får, trots att de är så unga, ta ett mycket stort och 
tungt ansvar hemma, exempelvis ansvara för syskon eller missbrukande föräldrar. Ansvaret blir 
så betungande till slut att de aldrig hinner slappna av, vilket gör att de inte orkar med skolan.  
Att det skulle gå att minska antalet studieavbrytare tror pedagogen, men menar samtidigt att det 
inte går att tro att det arbetet helt skall göras i gymnasiet: ”Det finns alltid något som skett i 
yngre ålder. Det är svårt att reda ut det på gymnasiet.”                                                           
Pedagogen menar vidare att man måste börja arbeta med en elevs problematik redan i 
grundskolan eftersom problem ofta uppstår betydligt tidigare, ibland redan i förskolan.                            
En annan faktor som pedagogen tror skulle kunna förhindra studieavbrott är om det på alla 
skolor fanns ett ställe dit eleven kunde gå närhelst den behövde. Ett ställe där det alltid fanns 
vuxna som såg eleven och hade tid att lyssna. Pedagogen menar att klarar eleven årskurs ett, så 
klarar den även årskurs två och tre av bara farten. 
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Återigen återkommer pedagogen till att studieavbrott ofta handlar om problem i relationen 
mellan elever och vuxna. Ett led i att lösa relationsproblem menar pedagogen är att ge 
mentorskapet en djupare betydelse. Ett bra mentorskap handlar inte om att sköta närvaro eller 
administrativa uppgifter utan om ha tid för varje elev så att mentorn kan bygga en god relation 
till eleverna och ge socialt stöd. En elev skall kunna lita på sin mentor och känna sig trygg: 
”Trygghet kostar ju ingenting. Man måste bra våga finnas där och man måste även våga sätta 
gränser om det skulle behövas.” Pedagogen förklarar att det är viktigt att alla vuxna i skolan 
”öppnar upp”, ser och bryr sig om eleverna i betydligt större utsträckning än de gör idag. Man 
kan göra det genom en så enkel metod som att hälsa varje gång man ser eleven. En effektiv 
metod för att bygga en god relation med eleven som dessutom är helt gratis, menar pedagogen. 
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4 Resultat och analys 

I texten nedan presenteras de resultat som framkommit under de fyra intervjuerna. Efter 

varje resultatdel presenteras en tillhörande analysdel. Varje resultatdel inleds med en 

kort beskrivning av den intervjuperson som står i fokus för respektive resultat- och 

analysdel. 

4.1 Resultat och analys av intervju 1 
Hanna är sjutton år och hoppade av gymnasiet under höstterminen 2008 efter att ha gått en 
månad och fem dagar i gymnasiets årskurs ett. Hon har varit inskriven i 
uppföljningsverksamheten i kommunen i fem månader och praktiserar heltid i en matvarubutik. 
Hanna stormtrivs med sin sysselsättning. Hon har sökt fem gymnasieprogram till höstterminen 
2009 och ser med tillförsikt på att få börja studera igen. 
 

4.1.1 Hannas berättelse 

Vi fick ju en jättebra lärare i femman och det var då vi riktigt började hänga med. 
Hanna berättar att hennes grundskoletid var en positiv tid ur flera synvinklar. Fram till 
högstadiet gick hon på en liten mysig byskola där hon hade bra lärare och massor med vänner. 
Hon gick i en klass som hon själv benämner som ”den pratigaste” och som få lärare på den lilla 
skolan ville ha: 
 

H: Vi var ju väldigt duktig på å lyssna å så där. Vi hade ju väldigt bra elever i vår klass också 

som var väldigt smarta och så där men ingen ville ha oss för vi var väldigt busiga så det var 

svårt att kontrollera oss men när man väl gjorde det. Vi fick ju en jättebra lärare i femman 

och det var då vi riktigt började hänga med och hon gjorde det både roligt och att vi fick 

prata av oss lite och vi fick ta lite extra bensträckare då och då istället för att bara köra köra. 

 
När det gäller Hannas egen situation i skolan förklarar hon att hon alltid haft svårt för matte. 
Hon berättar att hon hade bra närvaro och bra stöd från både sina lärare och sin familj. 
På frågan om vad hon hade för tankar och känslor inför att börja gymnasiet svarar hon: 
 

H: Inför att börja högstadiet så var det mer jobbigt för då går man från att gå i sexan till att 

man skall bli stor på en gång så jag känner att då när man går från nian till gymnasiet, då är 

det inte så stor skillnad. Så jag var mest glad då att det skulle gå då.  

Så det var ju mina men samtidigt var jag ju väldigt trött också så jag valde ju livsmedel och 

det var ju mest för att jag kände ju på sluttampen att jag hade ju jobbat och jobbat för att 

jobba upp mina betyg och ja det fixade jag ju då men att jag lära ju offra mycket också så 

jag var ju inte med vänner under en lång period och jag lära sluta på ridningen och fotbollen 

för å plugga å plugga.  Så jag vart ju helt slut sen…så då tänkte jag att vad ska jag ta nu, nu 

väljer jag bara nånting som är det slappaste man kan göra å det va ju livsmedel. För då vet 

jag att man baka två tre gånger i veckan.  
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Livsmedel var inte det enda program hon sökte till utan hon sökte ytterligare två program i 
andra- respektive tredjehand. Det var program hon inte ville gå utan valde mer för att ha i 
reserv. Det enda hon kände att hon ville gå var på livsmedelsprogrammet. När Hanna avslutade 
nian hade hon 165 poäng i meritvärde. 
 
Mitt största stöd genom hela min skolgång, det är han. 
Hannas studie- och yrkesvägledare under högstadietiden har betytt oerhört mycket berättar hon. 
Hon förklarar att vad som gjorde den här studie- och yrkesvägledaren så bra berodde på att han 
var engagerad, hjälpsam och trovärdig: 
 

H: Han har ju varit ett riktigt stort stöd på det viset. Och nu fastän att jag hoppat av och inte 

går på den skolan längre så varje gång jag har någon fråga så åker jag dit på möte.  

K: Jaja.  

H: Och så pratar vi så. För att det är som att gå hos en psykolog, man får ett annat tankesätt 

å, för han förklarar det väldigt lätt så och han vill väldigt gärna att man skall lyckas.  

K: Mm.  

H: Det känns ju väldigt kul.  

K: Ja.  

H: Så mitt största stöd genom hela min skolgång det är han. 

 
En annan person som kom att få stor betydelse för Hanna är hennes mosters man berättar 
Hanna. Att han fick sådan betydelse för henne berodde på att hon behövde läsa upp sina betyg 
innan gymnasiet och han fungerade som ett stort stöd för henne i det arbetet förklarar hon. Tack 
vare honom fick hon mycket god hjälp och framförallt hjälp med det ämne hon upplevde som 
svårast, nämligen matematiken. Hanna berättar också om att hennes föräldrar skilde sig när hon 
gick i sjuan, en skilsmässa som hon tog väldigt hårt och som genererade i att hon, som hon själv 
uttrycker det, hamnade i en ”svår depression”. En depression som också kom att påverka hennes 
studieresultat i negativ riktning.  
 

Kan inte nån va lite dum med mig så att jag har ett skäl.                                                                  
Att börja på gymnasiet var väldigt positivt på flera sätt berättar Hanna. Positivt på så sätt att hon 
hamnade i en mycket bra klass, att hon snabbt fick två riktigt bra vänner och att hennes lärare 
var jättebra. Även skolmiljön upplevde hon som väldigt fin. Hanna kände dock samtidigt att det 
var något som inte var så positivt. Hon kände sig fortsatt deprimerad över skilsmässan och 
önskade att någon kunde vara taskig mot henne så att hon skulle ha en anledning till att inte 
tycka om skolan. Skälet Hanna hade, och som hon inte tyckte var skäl nog, var att hon var 
utmattad på grund av att hon studerat så hårt inför gymnasiet med att höja sina betyg.                                                                              
Hon hade en studie- och yrkesvägledare på gymnasiet men det var ingen hon hade någon 
kontakt med eller fick något stöd ifrån. Från sina lärare fick hon heller inget stöd. Hon menar 
dock inte att lärarna skulle ha gjort något fel: 

H: Nej jag kände, att det vart ju genom att jag pluggade så mycket så ville jag fixa det här 

själv. Så jag vart lite mer självständig på den biten så… så jag känner inte att…det är klart 

hade jag velat haft så hade de nog funnits där.  
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Däremot hade hon stöd från sin familj och sin moster och mosterns man. Matematiken hade hon 
dock fortsatt svårt med när den väl kom igång i gymnasiet. Den förklaring hon har till det är att 
hon studerat så hårt med just matematiken innan gymnasiet och helt enkelt var för trött och inte 
orkade med den mer. 

 

Jag måste göra det för min egen skull.                                                                                     
Under Hannas första dag i gymnasiet kom, trots alla positiva upplevelser, tankar på att hon nog 
inte skulle orka med sin utbildning. Hanna återkommer till sina föräldrars skilsmässa och om 
hur hennes mamma var tveksam över Hannas skolgång: 

H: Ja för att då, mamma såg ju på mig, hon undrade ju hur det var och jag sa att nej jag 

klarar inte av. För att anledningen till att mina betyg i nian vart så dåliga det var för att mina 

föräldrar skilde sig i sjuan. 

K: Mm. 

H: Och åttan är ju den värsta. Då är det ju en massa sånt så att därför vart det, då fick jag 

ju fixa sånt. Och folk undra jamen om du har dåliga betyg då får du ju skylla dig själv.  

K: Mm.  

H: Men det är ju rätt så svårt med sånt där för det var ju inte mitt fel.  

K: Nej.  

H: Så det kan ju inte jag rå för.  

Hanna tvekade också en hel del inför att hoppa av gymnasiet. Hon berättar att hennes moster 
ville hjälpa henne så att hon kunde gå kvar i skolan och Hannas pappa ville också att hon skulle 
gå kvar. Hanna förklarar att hon överlag funderade mycket kring studieavbrottet och framförallt 
mycket på de människor hon skulle göra besvikna om hon hoppade av.                                              
Hon beskriver också de tankar hon hade om sin klasskamrat: 

H: Och jag ville ju absolut inte lämna henne själv heller.  

K: Nej.  

H: Så det vart ju riktigt drygt. Men hon fick ju... hon har ju kompisar där så det var ju bra så. 

Men jag ville nästan stanna där så att hon hade tid att binda sig lite med någon.  

K: Jaha.  

H: Så att jag inte bara lämnade henne så.  

K: Så du kände lite ansvar?  

H: Ja, jo precis jag kände ansvar och att det skulle bli så synd om henne om jag bara 

försvann så.  

K: Jaja.  

H: Vad är man för kompis då? Men samtidigt kan man, hon var ju på mig, men att jag kan ju 

inte gå där för hennes skull så det vart att …nej jag måste göra det för min egen skull. 
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Tankarna på studieavbrott diskuterade Hanna ofta med sin mamma. Varje dag i under en lång 
period, berättar hon. En mamma som Hanna beskriver som en obotlig optimist som alltid säger 
att ”det ordnar sig hur det än blir”. Hannas klasskamrat, tillika kompis, fick så småningom 
också kännedom om Hannas tankar på studieavbrott och tog det hårt i början men förstod efter 
tag att Hanna inte kunde gå kvar för kompisens skull. 

 

Även om du går gymnasiet kan det där hända och även om du inte går gymnasiet så kan du få 
det liv du vill ha.                                                                                                                                  
Inför valet att antingen stanna kvar på sin utbildning eller hoppa av tvekade Hanna massor. Hon 
beskriver att hon var livrädd för att om hon hoppade av så skulle hennes liv påverkas negativt. 
Att hon skulle sitta med barn i en liten lägenhet någonstans, vara outbildad och röka: 

H: Men då pratade jag med min syo och han fick mig, ja det var lite som att prata med en 

psykolog för då fick jag ett annat tankesätt att även om du går gymnasiet så kan det där 

hända och även om du inte går gymnasiet så kan du få det liv du vill ha. Och jag vill ju gärna 

bli en skådespelerska eller något sånt.  Så då vart det ändå bättre att han sa så. Kände jag.  

Men då, det var ju det jag velade med då just då när han inte hade sagt något till mig. Då 

trodde jag att nu, nu måste jag välja ett val och det kommer att påverka resten av mitt liv.  

Och det var ju riktigt läskigt så. För då var jag ju bara 15-16 när jag valde. Så det var ju 

jättejobbigt att tänka så då. Fast nu har jag känt så att nu även om man hoppar av skolan så 

det är inte så, det är inte hela världen. Utan det går att fixa upp sen.  

 

Syon Hanna syftar på är den studie- och yrkesvägledare på högstadiet som Hanna fortsatte att ha 
kontakt med även under gymnasietiden och har det än idag. Hon gör det för att hon känner att 
han så gärna vill att hon skall lyckas och för att han hjälper henne att vidga perspektiv, något 
Hanna säger sig behöva. Hanna tycker att skolan borde ha vetat om hennes tankar, även om de 
nog inte visste exakt varför hon ville hoppa av. Skolan agerade inte heller, genom att sätta in 
stödinsatser för att få henne att stanna kvar så efter en månad och fem dagar in på höstterminen 
2008 hoppade Hanna av. Hon anger själv depression och utmattning som de två anledningarna 
till studieavbrottet. Depressionen var dock den stora orsaken berättar Hanna. En depression som 
kommit i samband med föräldrarnas skilsmässa när hon gick i sjunde klass. Även om hon 
mådde bättre vid tidpunkten för avhoppet tack vare hjälp från en psykolog så var depressionen 
ändå inte borta förklarar hon. Utmattningen som berodde på att hon kämpat så hårt med att höja 
sina betyg i nian hade också en del i studieavbrottet om än inte alls lika mycket som 
depressionen. Hon säger att hennes studieavbrott var positivt och frivilligt även om hon tvekade 
länge innan. Hon anser också att det var ett individuellt val hon tog: 

H: För först då var jag ju väldigt velig när jag inte hade gjort det än. Sen när jag tänkte på 

det…sen när jag gjorde det då var det bästa som hade kunnat hända. Dan efter så då var jag 

jättedeprimerad och då kom de här tankarna tillbaks att nu kommer jag att misslyckas och 

sånt. Men kanske, en vecka efter så har det bara varit positivt. Det klart att ibland kan man 

känna när mina kompisar går i skola och jag har några som går natur också och dom går 

såna här riktigt högutbildade studier men jag känner att…  Ja jag kommer också dit. Det gör 

jag.  

Det är bara positivt.  
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För mig så var det, det bästa jag kunnat göra.                                                                                 
Hanna ställer sig mycket frågande till om skolan verkligen hade kunnat förhindra hennes 
studieavbrott. Men efter en viss tvekan säger hon ändå att det möjligen hade hjälpt om hon hade 
fått hjälp att få praktik och plockar fram alternativet ”Få praktisera på del- eller heltid”.  Så 
funderar hon på om det hade sett annorlunda ut om hennes föräldrar inte hade skiljt sig eftersom 
den kanske var orsaken till depressionen och att hon fick svårt att hänga med i skolan. Men hon 
är osäker på det och påpekar att det samtidigt inte är något hon har kunnat påverka.  Att få vara i 
åtgärd har dock betytt massor för Hanna och hon beskriver att hon mår mycket bättre idag än 
vad hon gjorde under gymnasietiden. Hon säger att det har varit behövligt med ett sabbatsår och 
att det hon varit med om verkligen har gett henne erfarenheter här i livet. Nu har hon siktet 
inställt på att gå barn- och fritidsprogrammet till hösten eftersom det är det hon helst vill 
berättar hon. Hanna återkommer också till skådespelaryrket som hon säger sig drömma om, och 
hon kan se sig själv som skådespelare i framtiden. Hon förklarar också att studieavbrott beror på 
väldigt individuella orsaker och att det var det absolut bästa hon kunnat göra. 

 

4.1.2 Analys av Hannas berättelse 

Hannas tid i grundskolan                                                                                                            
Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen (2005) har i sin intervjuundersökning lyckats identifiera 
fyra olika studieavbrottstyper, vilka beskrivits tidigare, se 3.1.3 Studieavbrytartyper. Utifrån det 
Hanna beskriver om sin tid i grundskolan tycker jag mig kunna se många likheter med den 
studieavbrottstyp som Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen benämner som ”de flakkende” 
(s.81). De likheter jag funnit i Hannas beskrivning av sin tid i grundskolan är att hon, precis som 
de flakkende, upplever att han hade en bra tid i grundskolan med många vänner, goda 
studieresultat förutom vissa svårigheter med matematiken och att hon hade bra stöd från sin 
familj. En annan tydlig likhet med Hanna och Höjmark-Jensens & Pilegaard-Jensens 
studieavbrottstyp är att Hanna genomgår en psykisk kris under sin skolgång vilket senare också 
resulterar i att hon avbryter sina studier. I Hannas fall orsakas den psykiska krisen, eller 
depressionen som Hanna benämner den, av föräldrarnas skilsmässa medan Hanna går i sjunde 
klass. Depressionen får till följd att hennes studieresultat försämras vilket hennes omgivning i 
grundskolan menar är hennes eget fel. 
 
Andréasen m fl. (1997) beskriver utifrån de resultat som framkom i deras undersökning att 
studieavbrytare i hög grad valt en utbildning de inte är intresserade av. När jag reflekterar kring 
Hannas valsituation så uppstår en viss oenighet. Hanna beskriver själv att hon enbart ville gå 
livsmedelsprogrammet och det var också det program hon valde i första hand och även kom in 
på. Ur den aspekten skiljer sig Hanna från studieavbrytarna i studien från Andréasen m fl. Tar 
man dock hela Hannas berättelse i åtanke väcks funderingar kring Hannas faktiska intresse av 
att gå livsmedelsprogrammet. Hon säger själv att hon drömmer om att bli skådespelerska och att 
hon ser sig själv i den rollen i framtiden. Hon har också sökt ett helt annat program inför 
höstterminen 2009, barn- och fritidsprogrammet eftersom det är, och som hon själv uttrycker det 
”det program hon helst vill gå”. Tankar väcks därför, utifrån vad hon berättar, om det möjligen 
kan vara så att Hanna i själva verket inte var intresserad av livsmedelsprogrammet i sig utan 
snarare valde det för att fylla ett annat behov, nämligen att få andrum från studierna eftersom 
hon skulle få ägna sig åt praktiska saker två-tre dagar i veckan och slippa de teoretiska inslagen? 
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Hannas tid i gymnasieskolan 
Hanna tillhör gruppen tidiga studieavbrytare enligt Becknes definition (1995) i och med att hon 
avbryter sina studier i årskurs ett i gymnasiet. Enligt Beckne kännetecknas dessa tidiga 
studieavbrytare ofta genom att de hamnat på eller har valt fel gymnasieprogram. De 
kännetecknas också ofta av att de inte ser skolan som betydelsefull eller att de vantrivs i skolan. 
Här tycker jag mig kunna skönja en viss differens med Hannas upplevelse jämfört med de 
studieavbrytare som ingår i Becknes avhandling av den anledningen att Hanna, och som tidigare 
beskrivits, var väldigt klar över vad hon ville gå för program när hon sökte till gymnasiet. Det 
var också det program hon kom in på. Hanna anser också att hon hade klart för sig vad studier 
på livsmedelsprogrammet skulle innebära för hennes del vilket inte heller stämmer överens med 
upplevelsen hos Becknes studieavbrytare. Hanna beskriver också att hon trivdes väldigt bra i 
skolan. Jag kan dock inte undgå att fundera kring, med Hannas depression i åtanke, det faktum 
att Hanna kände sig för ung för att välja till gymnasiet. Hur hade det sett ut om hon hade tagit 
ett sabbatsår direkt efter nionde klass och gjort gymnasievalet ett år senare? 
 
Hannas studieavbrott 
Hur kommer det då sig att Hanna hoppar av sin utbildning? I Skolverkets rapport nr 85 (1995) 
presenteras ett flertal orsaker till varför ungdomar avbryter sina gymnasiestudier och det är 
alltifrån dålig skolmiljö till skoltrötthet och stressig undervisningssituation som anges som 
några av skälen. För att finna den egentliga orsaken till Hannas studieavbrott så blir det i mina 
ögon tvunget att inkludera tidigare skolgång, vilket Beckne (1995) menar är nödvändigt att göra 
för att få en full förståelse för studieavbrottet. I Hannas fall får man gå tillbaka till den tid då 
hon gick i sjunde klass. Då skilde sig Hannas föräldrar och hon gick in i en svår depression. 
Depressionen resulterar i att hennes studieresultat fallerar och hon tvingas inleda en kamp mot 
betygen i slutet av grundskoletiden för att höja dem och komma in på gymnasiet. En kamp som 
resulterar i utmattning. Jag vill mena att Hannas studieavbrott inte har något att göra med 
skolan, till skillnad från studieavbrytarna i Skolverkets rapport nr 85 (1995). Hon önskade att 
någon skulle vara elak mot henne i skolan eftersom det hade gett henne en mer skälig anledning 
att avbryta sina studier. 
 
När Hanna väl beslutade sig för att avbryta sina studier så menar hon att det var ett frivilligt 
beslut som hon själv fattade. Beckne (1995) menar att studieavbrott antingen sker på frivillig 
basis eller att skolan orsakar studieavbrottet genom att eleven slås ut ur skolan av olika 
anledningar. Ser man till Sjöstrands resonemang om brytpunkter (Franke-Wikberg & Lundgren 
red., 1980) så finner man att brytpunkterna är antingen frivilliga eller påtvingade och jag tycker 
mig kunna tolka Hanna som att hennes brytpunkt är frivillig. Det är inte skolan som initierade 
studieavbrottet utan det var Hanna själv som frivilligt valde att lämna skolan utan påtryckningar 
från någon annan. 
Beckne (1995) menar vidare att det finns studieavbrott som är positiva eller negativa om man 
studerar det ur elevens synvinkel. Även om Hanna tvekade länge kring att hoppa av eller inte, 
och kände sig extremt deprimerad precis efter själva studieavbrottet, så säger hon ändå att det 
snabbt gick över och att känslan att det var ett positivt studieavbrott infann sig. Vid tidpunkten 
för vårt första samtal beskriver Hanna att det bästa hon hade kunnat göra var att just avbryta 
sina studier. För Hanna var det positivt på så sätt att hon tack vare studieavbrottet fått komma 
från skolan genom att ta ett sabbatsår, har fått möjlighet att arbeta genom sin praktik, börjat må 
mycket bättre och kan nu se med tillförsikt på kommande gymnasiestudier till hösten. 
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Hannas mamma var en person som Hanna intensivt diskuterade sina tankar på studieavbrott 
med. Hon diskuterade även sina tankar med sin studie- och yrkesvägledare på högstadiet. Trots 
det anser sig Hanna ha tagit själva beslutet helt individuellt och utifrån Duane Browns 
värderingsteori (Brown & Associates, 2002) och dess uppdelning av beslutsmakare är min 
upplevelse att Hanna intagit rollen av det Brown definierar som en ”Independent Decision-
Maker” (a.a. s.499). Att jag tycker det blir tydligt beror på att Hanna faktiskt påpekar att hon 
under sin beslutsprocess, visserligen hade dåligt samvete över att lämna sin vän kvar på 
programmet, men samtidigt var klar över att det är här var ett beslut hon måste fatta för sin egen 
skull. 
 
 
Hannas syn på stödinsatser under sin skolgång 
U.S. Department of health, education and welfare konstaterar i sin sammanställande rapport 
(1973) att det går att minska antalet studieavbrytare genom att sätta in rätt förebyggande 
stödinsatser. Däremot påvisar alla de redovisade delprojekten i studien att det, trots hård 
satsning, inte går att förhindra att studieavbrott faktiskt ändå sker. Hanna har svårt att se att 
något skulle ha kunnat avvärja hennes studieavbrott men funderar ändå kring om det eventuellt 
hade gjort skillnad om hon fått möjlighet att praktisera under sin gymnasietid, något hon dock 
känner sig mycket osäker på med tanke på att hennes studieavbrott inte var relaterat till skolan. 
Hon upplever inte heller att hon fick något särskilt stöd från skolan innan studieavbrottet men 
vill inte ge skolan skulden för det eftersom hon valde en strategi att klara sig själv. Hon funderar 
dock kring hur det skulle ha blivit om hennes föräldrar inte skiljt sig, om hon kanske inte skulle 
ha avbrutit sina studier ifall det inte hade hänt. I Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen (2005) 
framkommer att många av de deltagande studieavbrytarna under tidigare skolgång upplevt just 
skilsmässa i hemmet något som dock inte blir lika tydligt i svensk forskning. 
 
Att Hanna skulle ha varit helt utan stöd anser jag dock inte. Jag tycker mig kunna se att det 
figurerar en nyckelperson i Hannas berättelse som gett henne det stöd hon efterfrågat under 
högstadie- och gymnasietiden. Det är en person som Hanna kontaktar även idag om hon får 
funderingar av den karaktären. Personen ifråga är studie- och yrkesvägledaren på hennes gamla 
högstadieskola.  
Att han fått så stor betydelse menar Hanna beror på hans sätt att engagera sig och vilja att hjälpa 
till. Min tolkning av Hannas beskrivning, är att de haft kontakt flera gånger under Hannas 
skolgång och där han har gett henne stöd. 
Jag tycker mig därmed kunna se en differens jämfört med Lindhs (1997) och Lovéns (2000) 
uppfattning om att brist på tid försvårar arbetet med elever i behov av särskilt stöd.            
Skolverket (2006) menar i sin tur att studieavbrott bör förhindras genom förebyggande studie- 
och yrkesvägledning och Andréasen m fl. (1997) är av den uppfattningen att det behövs mer 
stödinsatser i form av studie- och yrkesvägledning i skolan för att minska antalet studieavbrott. 
Det jag uppfattar blir tydligt i Hannas berättelse, är att hon upplever att hon fått det stöd hon 
önskat från sin studie- och yrkesvägledare. Hon uttrycker själv att studie- och yrkesvägledaren 
var hennes största stöd under skoltiden. Det som jag tycker går att utläsa i Hannas berättelse är 
att stödet dock inte kom att förhindra hennes studieavbrott vilket kan bero på att studieavbrott 
inte nödvändigtvis kan avvärjas med hjälp av studie- och yrkesvägledning.  
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En teori är också att studie- och yrkesvägledaren kunde utläsa Hannas behov och bemöta dem 
genom att utgå från Hannas hela livssituation, vilket många av studieavbrytarna i  
Andréasen m fl. (1997) har fått hjälp med först efter studieavbrottet. Studie- och 
yrkesvägledaren har även, istället för att förhindra hennes studieavbrott, påvisat för Hanna att 
det kommer att ordna sig även om hon avbryter sina studier.  
Andra personer som framstår som stödjande personer under hela Hannas skolgång är Hannas 
mamma och pappa även om de intog lite olika roller i sitt sätt att stödja Hanna. Hannas mamma 
är den person som Hanna vid åtskilliga tillfällen diskuterar sina tankar på studieavbrott med och 
som ifrågasätter om dottern verkligen skall gå kvar i skolan medan Hannas pappa är mer 
angelägen att hon stannar kvar. Hanna skiljer sig därmed med många de studieavbrytare som 
beskrivs i Andréasen m fl. (1997) eftersom många av studieavbrytarna har erfarenheten av att ha 
saknat stöd hemifrån under sin skolgång. Likaså har hon haft bra stöd enligt henne själv av sin 
mosters man. 
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4.2 Resultat och analys av intervju 2 
Emma är sexton år och hoppade av gymnasiet precis innan jullovet i årskurs ett på höstterminen 
2008. Vid intervjutillfället har Emma varit inskriven i uppföljningsverksamheten i två veckor 
där hon läser matematik. I övrigt arbetar hon i en butik, något som hon har gjort sedan förra 
året. Emma upplever att det betytt mycket för henne att få möjlighet att läsa matematik och 
arbeta i butik och att hon trivs väldigt bra med det hon gör idag. Hon har sökt till gymnasiet 
igen och hoppas påbörja en ny gymnasieutbildning till höstterminen 2009. 
 

4.2.1 Emmas berättelse 

Ja, jag har ju alltid haft svårt för matte…                                                                                        
Emma berättar att hon minns grundskolan som en ganska bra tid i hennes liv med vänner runt 
omkring sig i en förhållandevis bra skolmiljö. Hon hade en bra närvaro under hela 
grundskoletiden enligt henne själv och var bara borta från skolan om hon var sjuk. Skolan i sig 
upplevde hon som rolig ibland och jobbig ibland.                                                                       
När det gäller själva undervisningssituationen beskriver Emma att hon hade snälla lärare och att 
hon hängde med i alla ämnen förutom i matematik. Just matematiken återkommer Emma till vid 
ett flertal tillfällen under intervjun och berättar att det varit jobbigt med matematiken under hela 
grundskoletiden. 

Emma berättar att hon haft stöd från sin familj under sin grundskoletid och när frågan ställs om 
hon upplever att hon haft något stöd från skolan under grundskoletiden berättar hon följande: 

E: Ja, det hade jag. 

K: På vilket sätt tycker du att du hade stöd? 

E: Ja, om man hade svårt för matten så fick man ju gå i en lite mindre grupp… och om man 

kände att man inte ville prata inför klassen gjorde vi alltid så att man fick sitta i en mindre 

grupp där man fick läsa för varandra. Så det var bra. Det fanns alternativ om det var något 

man tyckte var jobbigt. 

 

Han liksom hjälper alltid till och vill ens bästa.                                                                          
Emma berättar vidare att hon hade stöd från sin studie- och yrkesvägledare hon hade på sin 
högstadieskola. Hon beskriver sin studie- och yrkesvägledare som en person som var ”väldigt 
bra” och som intog en omvårdande roll som alltid hjälper till ”och vill ens bästa”. Emma hade 
en bra kontakt med sin studie- och yrkesvägledare och det var mest inför gymnasievalet som 
hon besökte honom.                                                                                                                      
Att börja på gymnasiet beskriver Emma som något ganska spännande och lite nervöst. Hon 
säger sig haft ganska bristfälliga kunskaper om själva gymnasiet men trodde att det kanske 
skulle bli mer pluggande i gymnasieskolan jämfört med grundskolan.                                                
I nionde klass söker Emma tre gymnasieprogram och enligt henne själv överensstämde hennes 
val bra med vad hon ville gå på gymnasiet. Hon gick ut nian med ett meritvärde på 150 poäng. 
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Men så var det just det där med matten då.                                                                                  
Emma kommer in på sitt förstahandsval och påbörjar studierna på gymnasieprogrammet 
höstterminen 2008. Hon beskriver sin första tid på gymnasieskolan som en rolig tid med 
kompisar och bra lärare. Mer och mer börjar dock koncentrationssvårigheterna göra sig hörda 
vilket fick effekter på hennes skolgång. Koncentrationssvårigheter som hon inte vill beskylla 
lärarna för att vara orsak till. Hon började dock strunta i skolan mer och mer: 

E: Men så var det just det där med matten då. I högstadiet så var jag van att gå i en 

specialgrupp där det var mindre och man fick lite mer hjälp. Så att matten blev väldigt svår 

och då blev det att man skolkade väldigt mycket i gymnasiet. Och jag låg efter med 

jättemycket. 

Så där så att det vart hopplöst för att jag var väldigt skoltrött också faktiskt. 

 

Fast det var väl inte riktigt rätt program i alla fall. 
Matematik blev återigen ett problem för Emma som skolkade mer och mer utan föräldrarnas 
kännedom. Hon fick dock stöd från skolan, från en av sina karaktärsämneslärare som fick 
kännedom om Emmas skolsituation, och som påpekade att han ville att hon skulle gå kvar på 
programmet. Han gav henne också flera alternativ på vad Emma skulle kunna göra istället. Han 
tyckte bland annat att Emma skulle gå om ett år på samma utbildning. Emma beskriver att hon 
upplevde att hon inte ville det. Dels kände hon att hon inte trivdes i skolan och framförallt 
kände hon att det program hon kommit in på inte var det program som passade henne bäst. Hon 
påpekar dock att hennes vänner försökte få henne att gå kvar i skolan. 
Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet var ingen person som Emma hade någon närmare 
kontakt med under tiden som hon fortfarande tänkte gå kvar i skolan. Hon nämner istället 
studie- och yrkesvägledaren på högstadiet som en bra vägledare. 
 

Jag kände bara att jag inte ville gå kvar.                                                                                        
Ungefär en månad in på höstterminen började tankarna komma på att Emma kanske vill hoppa 
av gymnasiet, tankar på att ta ett sabbatsår. Hennes egna funderingar kring hur det kom sig att 
dessa tankar uppstod var att hon började känna sig mer och mer skoltrött, trivdes inte på skolan 
och för att lärarna inte förklarade så att hon förstod. Hon berättar att hon diskuterade sina tankar 
med studie- och yrkesvägledaren, bildläraren och sina föräldrar även om de kom in senare i 
bilden. De kände inte till att hon skolkat så mycket så därför fick de kännedom om hennes 
tankar först efter ett tag förklarar Emma. Att hon skulle ha haft några alternativ upplever inte 
Emma eftersom hon vantrivdes så på skolan och programmet var inte som hon hade tänkt sig. 
Men det fanns fler orsaker till studieavbrottet: 

K: Känner du att det var nånting mer som låg bakom? 

E: Det var väl…det var ju så många som sa liksom till mig…åh ska du gå estet…då kommer 

du att bli som dom…och du kommer att klä dig konstigt…Nej men så är det väl inte. Det är 

väl inget annorlunda än på någon annan skola men det var ju liksom så det var. Man kände 

att man inte passade in riktigt.  

K: Okej. 

E: Jag fick ju kompisar men det var liksom hela tiden…att det var att man inte passade in. 
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Jag hade en plan B om man säger så.                                                                                                      
När väl studieavbrottet var ett faktum fick hon hjälp av studie- och yrkesvägledaren på 
gymnasiet att komma därifrån. I övrigt gjorde skolan ingenting för att behålla henne, något 
Emma tror kan bero på att hon sa det först när beslutet var taget. Personalen på skolan kanske 
ändå anade det, tror hon, eftersom hon var frånvarande så ofta. Den enda som dock försökte 
hindra henne var en av hennes karaktärsämneslärare, dock utan framgång.                                     
Emma känner sig vara ganska klar över sina upplevelser av själva studieavbrottet och förklarar 
att det var ett beslut som hon tog individuellt och som hon såg som ett positivt beslut att fatta. 
Hon hade klart för sig vad ett studieavbrott skulle medföra för hennes del, att börja jobba och 
skrivas in på uppföljningsverksamheten. Hennes beslut att hoppa av menar hon också var 
frivilligt. Att studieavbrottet skulle ha varit oplanerat upplever hon inte, hon hade snarare vilket 
hon också själv beskriver: ”en plan B”.                                                                                                    
Två månader efter studieavbrottet känner Emma att hennes upplevelse av själva studieavbrottet 
fortfarande är detsamma, att det fortfarande var ett frivilligt och individuellt beslut och 
framförallt att det fortfarande är ett positivt studieavbrott för hennes del. Att det är så positivt 
förklarar hon med följande ord: 

E: För att nu går jag ju på IV och läser två dagar i veckan, läser matte och så läser 

grunderna så jag tycker att det kommer att bli jättebra så sen när jag börjar på gymnasiet 

igen…då kommer jag nog att få enklare med matten… och ja…det kommer att gå mycket 

bättre. 

 

Dom hade ingenting att säga till om.                                                                                                      
När Emma får frågan om vad hon anser att skolan hade kunnat göra för stödinsatser för att hon 
skulle ha stannat kvar på den skola och utbildning hon på började höstterminen 2008 menar hon 
att skolan inte hade kunnat förhindra det på något sätt. Ingen av de remsor med förslag på 
stödinsatser som hon tittar igenom upplever hon skulle kunna ha varit avgörande för om hon 
skulle ha varit kvar i skolan eller inte. Hon menar att det här var ett beslut som fattades av henne 
och skolan hade inget att säga till om. Däremot funderar hon lite kring om det kanske hade varit 
lite annorlunda om de på skolan hade kunnat vara på ett annat vis: 

E: Mmm…tja…själva…jag vet inte…jag tyckte…själva skolan och folket i såna fall. Jag vill inte 

klaga på folket men… Det var väl så det var lite grann. Det berodde nog lite på dom också. 

 

4.2.2 Analys av Emmas berättelse 

Emmas tid i grundskolan 
Att gå i grundskolan tolkar jag som att Emma upplevde som ganska bra och det tack vare bra 
skolmiljö, kompisar och bra lärare. Emma skulle därför kunna, åtminstone till viss del kunna 
kategoriseras som en studieavbrottstyp som Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen (2005) 
benämner som ”de praktiske” (s.73). Till skillnad från deras definition av de praktiske kan jag 
dock inte finna att Emma skulle ha saknat intresse för själva skolarbetet, snarare tvärtom och 
hon hade dessutom lätt för att följa med i undervisningen. Hon hade dock ett problemområde 
och det var ämnet matematik där hon hade stora svårigheter. 
Att ha svårigheter med matematik är en av de avgörande faktorerna för att man faktiskt avbryter 
sina studier menar de vägledare som deltog i den danska studien (Andréasen m fl., 1997).  
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Svårigheter med att kunna stava och läsa är de andra två faktorerna. Något jag tolkar att Emma 
inte Emma hade några problem med. Hennes kunskaper om vad det skulle innebära att studera 
på gymnasiet var ringa. Hon fann dock tre program som intresserade henne och som hon 
sedermera sökte till och antogs även till sitt förstahandsval, estetiska programmet.  
 
Emmas tid i gymnasieskolan 
Inledningsvis blev Emmas gymnasietid positiv så tillvida att hon upplevde sig ha bra lärare och 
kompisar. Rent undervisningsmässigt fick hon dock snabbt problem med matematiken vilket 
genererade i koncentrationssvårigheter och hög frånvaro. Hon uttrycker själv att hon var 
skoltrött. Själva programmet började också kännas mer och mer fel. 
Ser man till Emmas upplevelser av gymnasietiden och i ett försök att förstå hennes skoltrötthet 
så är en teori att hon hade behövt mer kunskaper om själva programmet. En fundering är 
exempelvis om Emma visste att hon skulle komma att behöva läsa både kurserna Matematik A 
och Matematik B? Matematik B är inte obligatoriskt på samtliga av Sveriges nationella 
gymnasieprogram men på just estetiska programmet är det obligatoriskt med även B-kursen. En 
annan fundering är hur hon kommit fram till beslutet att faktiskt söka till estetiska programmet? 
Vi vet att Emma hade hjälp av sin studie- och yrkesvägledare i samband med valet och måhända 
tog hon även hjälp av skriftlig information om programmet samt besökte skolan i samband med 
ett Öppet hus. Eftersom jag själv är studie- och yrkesvägledare funderar jag kring om Emma 
exempelvis besökte programmet för att få verklig information genom att vara med en vanlig 
undervisningsdag på skolan och på programmet framförallt? Om hon inte gjort det så funderar 
jag också kring om det i så fall hade förändrat hennes syn på sitt gymnasieval? Hon upplevde 
själv att hon inte passade in bland människorna som gick programmet och att hon inte trivdes. 
 
Emmas studieavbrott 
Emma tillhör gruppen tidiga studieavbrytare (Beckne, 1995) eftersom hon hoppar av gymnasiet 
strax innan jullovet i årskurs ett. De orsaker hon anger är främst vantrivsel i skolan, att 
programmet inte överensstämde med vad hon hade förväntat sig samt att hon kände ett visst 
utanförskap med klasskamraterna på det program hon gick på. I likheter med studieavbrotten i 
Becknes avhandling som definieras som positiva studieavbrott, så fick Emma också ett jobb. 
För Emmas del så skulle dock ett studieavbrott innebära både att arbeta och att ingå i åtgärd 
inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret och hon upplevde det som en positiv 
konsekvens och hon ser det själv som hennes ”Plan B”. 
Själva studieavbrottet skedde helt på hennes eget initiativ och torde därmed kunna definieras 
som en frivillig brytpunkt sett ur Sjöstrands resonemang (Franke-Wikberg & Lundgren red., 
1980). Det var också ett beslut hon tog helt individuellt, i likhet med en ”Independent Decision-
Maker” (Brown & Associates, 2002). Min upplevelse är också att Emma är otroligt nöjd med de 
aktiviteter hon numera har vilket överensstämmer med de studieavbrytare som ingår i 
aktiviteter, likt det svenska kommunala uppföljningsverksamheten, i den danska studien 
(Andréasen m fl., 1997). Tydlig blir Emmas lättnad över att få arbeta särskilt med matematiken 
där hon fått nytt självförtroende och där hon ser stora möjligheter att faktiskt klara av den när 
hon börjar om gymnasiet på nytt.   
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Emmas syn på stödinsatser under sin skolgång 
I grundskolan hade Emma genomgående stora svårigheter med ämnet matematik. Ett ämne hon 
fick stöd i under högstadietiden genom att hon fick möjlighet att gå i en mindre 
matematikgrupp. Ett stöd som hon uppskattade. Överlag tycker jag att det blir tydligt att Emma 
uppskattade det på vilket sätt som skolan gav stöd i undervisningen. Att skolan anordnade 
lösningar och stöd för de elever som upplevde ett ämne eller moment som jobbigt, var ett 
arbetssätt som passade en elev som Emma. Just positiva upplevelser av stödinsatser under 
tidigare skolgång framkom i rapporten från U.S. Department of health, education and welfare 
(1973) var ovanligt hos studieavbrytare. 
Emma hade även stöd från sin familj under grundskoletiden och hon talar även varmt om studie- 
och yrkesvägledaren hon hade på högstadiet. Även om den här studie- och yrkesvägledaren inte 
direkt gav henne stödinsatser, så hade han ändå en framtoning och arbetssätt som hon 
uppskattade mycket. 
 
Stödet i matematik var inget som fortsatte när Emma påbörjade sina gymnasiestudier trots att 
jag tycker mig kunna skönja att hon var i behov av det. I stället är det en av hennes 
karaktärsämneslärare som ger henne stöd när han får kännedom om att hon nog inte vill gå kvar. 
Det stöd Emma fick av den här läraren tolkar jag var av en mer studie- och yrkesvägledande 
karaktär vilket kanske kan förklaras med att Emma vid den här tidpunkten inte hade någon 
kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare. Den kontakten kom först när det var dags för 
Emma att avbryta sina studier. Då fick hon hjälp av mer praktisk karaktär. Ser man till Emmas 
behov av stöd i form av studie- och yrkesvägledning tolkar jag det som obefintligt vilket är en 
differens om man jämför med studieavbrytarna i Andréasen m fl. (1997). Det kan kanske 
förklaras med att hon dels fick hjälp av sin karaktärsämneslärare och dels för att hon faktiskt 
gick på ett program som efter ett tag inte visade sig vara rätt för henne och där hon inte kände 
att hon passade in.  
 
Emma anser inte att någon eller något i eller utanför skolan hade kunnat förhindra hennes 
studieavbrott. Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera kring Emmas dåliga närvaro som ändå 
är ett problem som är relaterat till skolan. Tog skolan verkligen reda på vad den berodde på och 
hur hanterade de den? Det tog dessutom ett tag innan Emmas föräldrar fick kännedom om 
hennes frånvaro, vilket torde tyda på att skolan inte agerade direkt?  
Frågor väcks därför om Emmas studieavbrott hade kunnat förhindras ifall skolan direkt agerat 
på hennes dåliga närvaro. I ett av projekten som ingick i den amerikanska studien av U.S. 
Department of health, education and welfare (1973) framkom att det var framgångsrikt att i 
arbetet med att förebygga studieavbrott inkludera föräldrarna i projektet, just för att få bukt med 
elevernas höga frånvaro. Likaså funderar jag även hur det hade sett ut om hon fått fortsatt stöd i 
matematik även i gymnasiet.                                                                                                                        
Jag funderar också kring Emmas koncentrationssvårigheter. Skolverket (2008b) menar att elever 
som har exempelvis koncentrationssvårigheter och för den delen hög frånvaro, har rätt att få 
särskilt stöd. Det är en skyldighet som åligger skolan menar Skolverket. 
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4.3 Resultat & analys av intervju 3 
Micke är sexton år och hoppade av gymnasiet en vecka innan intervjutillfället. Han hade då 
hunnit gå hela höstterminen 2008 samt drygt två månader in på vårterminen 2009 också det i 
årskurs ett. Direkt efter sitt studieavbrott skrevs han in i den uppföljande verksamheten och har 
precis påbörjat att studera historia där. Övrig tid i veckan praktiserar han på ett företag som 
håller på med entreprenad, reparationer och liknande. Micke har sökt om till gymnasiet igen 
med start höstterminen 2009. Att vara i åtgärd tycker han känns bra eftersom han nu har en 
sysselsättning och slipper gå hemma och ”göra ingenting” på dagarna som han själv beskriver 
det. 
 

4.3.1 Mickes berättelse 

Alltså det var…det var svårt…man hängde inte med riktigt.                                                            
Micke inleder intervjun med att berätta att grundskolan var en tråkig och även lite jobbig tid i 
hans liv. Upplevelsen grundar sig främst i att han tyckte att han hade svårt ibland att hänga med 
i studietakten. Framförallt upplevde han att det var matematiken och engelskan som var de 
ämnen som han hade svårt för.                                                                                                                         
Micke berättar att han hade vänner och bra lärare i skolan. Däremot uttrycker han att skolmiljön 
inte var så trevlig överallt eftersom det var en del som var förstört på vissa ställen, och i 
klassrummet kunde det vara ganska stökigt ibland. Han berättar vidare att han hade ganska hög 
frånvaro och då främst under högstadietiden. En frånvaro som han själv menar berodde på en 
enda anledning, nämligen att han var skoltrött. Skoltröttheten menar han berodde på dels att han 
var just trött men också för att han upplevde att han inte hängde med i undervisningen. 

 

Jag hade väl behövt lite hjälp med engelskan men de sa att jag inte behövde.                                 
Micke upplever att han hade bra stöd från sin familj under grundskoletiden. Stöd som han säger 
sig ha saknat från vissa av sina lärare: 

K: Upplevde du att du hade något stöd från lärarna under din skoltid?  

M: Jag hade väl behövt lite hjälp med engelskan men de sa att jag inte behövde. 

K: Okej. Du själv ville ha hjälp. 

M: Ja. 

K: Men dom tyckte inte det? 

M: Nej. 

Han berättar också att han hade tillgång till en studie- och yrkesvägledare på högstadiet som han 
upplever hade en bra roll på skolan. Micke hade även kontakt med den här studie- och 
yrkesvägledaren, en kontakt som han själv beskriver som bra. 
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Sedan tog jag bara nåt fjärde. Och då kom jag in på det fjärde.                                                             
Inför att börja på gymnasiet hade Micke en del tankar och funderingar. Han beskriver att han 
kände viss nervositet och undrade hur det skulle bli att studera på gymnasiet. Han säger att han 
inte visste särskilt mycket själva gymnasiet och om hur det egentligen är att studera på 
gymnasiet. Däremot hade han frågat runt bland flera personer om hur det är på gymnasiet och 
de här personerna hade berättat för Micke ”att det var ganska bra”. När det sedan blev dags att 
göra sitt gymnasieval valde Micke flera program och han hade 155 poäng i meritvärde 

K: Upplevde du att de val du gjorde stämde överens med vad du ville gå? 

M: Nja…jag tror väl jag ville gå dom tre första. 

Sedan tog jag bara nåt fjärde. Och då kom jag in på det fjärde. 

 

Det var väl på alla sätt. Man fick ju hjälp och så där.                                                           
Mickes första tid i gymnasiet beskriver han själv som en bra tid. Den skolan han började på var 
nybyggd, så skolmiljön var ett positivt inslag, likaså hans vänner som han hade tillgång till. 
Lärarna i gymnasiet ”dom var bra” och Micke upplever själv att han inte hade några problem 
alls att hänga med i undervisningen eller i studietakten. Han tycker också att hans närvaro var 
bra. Det var egentligen först på slutet, under Mickes sista tid i gymnasiet, som hans närvaro kom 
att bli sämre eftersom och som han själv uttrycker det, att det blev mer ansträngande i skolan på 
slutet. Stöd från sin familj upplever Micke att han hade även under sin gymnasietid liksom att 
han upplevde att han hade stöd från sina lärare. Han förklarar att om han behövde så fick han 
stöd av sina lärare och det kunde vara på alla möjliga sätt. Micke berättar också om att han hade 
tillgång till en studie- och yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare som han även hade 
kontakt med den sista tiden som han gick i gymnasiet. En person som Micke tyckte var bra. 

 

Sen började det dra ihop sig så man hann inte med.                                                                       
Micke beskriver själv att han inte alls hade några egentliga tankar på att avbryta sina 
gymnasiestudier i början av sin gymnasietid. Tankar som dock började göra sig synliga 
allteftersom tiden gick: 

M: Ja. Nu på slutet kom det. 

K: Det var på slutet det kom? 

M: Ja.  

K: Ja. Och vad tror du det beror på att dom här tankarna kom? 

M: Jag trivdes inte.  

K: Det gjorde du inte? 

M: Nej.  

K: Nej. Var det nånting mer? 

M: Sen började det dra ihop sig så man hann inte med. Eller man hade inte så bra betyg.  

             För att…dom...dom andra var ju så bra…men jag hade tur att jag kom in också… 

     Men det var svårt. 



 

 56 

Micke beskriver svårigheterna med att hänga med sina klasskamrater i undervisningen och hur 
det blev allt tydligare att han kände att ville hoppa av. Han talade med sin studie- och 
yrkesvägledare om sina tankar på studieavbrott liksom med sin mamma och pappa.                             
Att det skulle ha funnits alternativ att välja på i förhållande till att faktiskt avbryta sina studier 
menar Micke inte fanns. Han ville hoppa av skolan. Skolan fick kännedom om Mickes 
studieavbrottstankar strax innan själva studieavbrottet. Han upplever själv att skolan inte erbjöd 
honom något stöd för att hålla honom kvar i skolan. Den enda på skolan som gjorde något var 
studie- och yrkesvägledaren som ville att Micke skulle stanna kvar i skolan. Däremot säger 
Micke att han inte fick något direkt stöd från, eller några förslag på andra alternativ till att 
avbryta studierna från studie- och yrkesvägledaren.                                                                                                     
I mitten på februari 2009 hoppar Micke av gymnasiet. Att studieavbrottet faktiskt skedde 
upplever Micke har flera orsaker: 

M: Jag trivdes inte så jävla bra.  

K: Nej.  

M: Och sen så…vart jag ju sjuk så jag var borta en månad. 

K: Oj. Okej.  

M: Så det var väl det också som spelade in lite tror jag.  

K: Ja. 

M: Så känns det. Ja.  

K: Var det…var det att du blev sjuk som gjorde att du halkade efter i alla ämnen? 

M: Ja det var det. 

K: Och sen blev det svårt att komma ikapp? 

M: Ja. 

 

Dom andra var emot det men jag ville hoppa av. 
Att studieavbrottet var frivilligt från Mickes sida råder inga tvivel om enligt honom själv, 
däremot har han lite svårt att komma ihåg om han upplevde själva studieavbrottet som positivt 
eller negativt. Däremot hade han fullt klart för sig vad det skulle betyda för honom om han 
faktiskt hoppade av gymnasiet och han visste också var han skulle ta vägen. Han berättar att det 
fanns motståndare till hans studieavbrott och det var främst hans mamma och pappa och studie- 
och yrkesvägledaren på gymnasiet. Micke ville dock hoppa av gymnasiet och tog beslutet om 
att avbryta sina studier individuellt. 
När Micke får fundera kring om skolan hade kunnat göra något i form av stödinsatser för att han 
inte skulle ha hoppat av så funderar han en lång stund innan han bestämmer sig för ta fram 
alternativet ”Få läsa reducerat program (läsa färre kurser)” och han förklarar det med att har tror 
att det nog hade kunnat vara en bra stödinsats: 

K: Och vad tror du att den stödinsatsen…hur tror du att det hade kunnat bli bättre för dig då? 

M: Jag hade väl…kanske hunnit med mer. 

K: Okej. 

M: För spanska det är väl ett onödigt ämne. 
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K: Det är inget du ville läsa? 

M: Nej.  

K: Fast du hade det ändå? 

M: Ja. 

K: Så plocka bort det hade kunnat underlätta för dig? 

M: Ja.  

K: Mm. Var det nånting som ni diskuterade på gymnasieskolan innan du hoppade av att… 

M: Ja men dom sa att typ att det var som att hoppa av ändå. 

Micke tror inte att något annat hade kunnat bidra till att han inte avbrutit sina studier varken 
genom andra stödinsatser från skolan eller någon eller något annat.                                                     
Vid tiden för den andra intervjun med Micke får han frågan hur han nu ser på sitt studieavbrott, 
nu när det gått nästan en månad sedan han avbröt sina studier. Han förklarar att han fortfarande 
är av den uppfattningen att studieavbrottet var individuellt och frivilligt. Han beskriver också att 
han nu ser sitt studieavbrott som något positivt eftersom han nu slipper vara på sin gamla skola. 
Han säger också att det som gjorde att han inte ville gå dit berodde på att han inte trivdes. Nu 
har han sökt till ett helt annat program än det han avbröt sina studier ifrån. Han har sökt det 
program han helst vill gå. 

 

4.3.2 Analys av Mickes berättelse 

Mickes tid i grundskolan 
I Mickes berättelse tycker jag att det återfinns en ganska negativ upplevelse av hans tid i 
grundskolan. Det som han uttrycker var bra var kompisarna och lärarna, vilket överensstämmer 
med studieavbrytarna i kategorin ”de praktiske” (Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005, 
s.73). Däremot överensstämmer inte bilden av Micke med de praktiske om man ser det till att de 
även saknar intresse för skolan. Det är inget jag tycker mig kunna se i Mickes berättelse. 
Däremot upplever jag att det har varit rätt så jobbigt för Micke av andra anledningar. Skolmiljön 
var inte bra, vilket påminner om uppfattningen hos flera av studieavbrytarna i Skolverkets 
rapport (1995) som upplever att just skolmiljön har varit en otrygghetsfaktor i deras skolgång.         
Micke uttrycker också att han var skoltrött. Skoltrötthet är, enligt Andréasen m fl. (1997), 
Beckne (1995) samt Skolverket (1995) en vanligt förekommande upplevelse hos 
studieavbrytare. Andréasen m fl. (1997) och Beckne (1995) menar dock att skoltrötthet är ett 
uttryck för något annat, vanligen individuella faktorer. Min tolkning är att det i Mickes fall 
stämmer väl med det resonemanget och i hans fall tycks det vara så att skoltröttheten var ett 
uttryck för hans svårigheter att hänga med i undervisningen. 
Ser vi vidare till Mickes kunskaper om vad det skulle innebära att studera på gymnasiet så var 
de, enligt honom själv, mycket ringa vilket är vanligt bland studieavbrytare enligt Beckne 
(1995). 
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Mickes tid i gymnasieskolan 
Micke började på gymnasiet höstterminen 2008 och det var på ett program han inte var 
intresserad av, en upplevelse han delar med många andra studieavbrytare (Andréasen m 
fl.1997). Däremot tycker jag mig kunna skönja en differens mellan Micke och dessa nämnda 
studieavbrytare utifrån det avseendet att jag har svårt att påstå att Micke valt den utbildning han 
kom in på, utan vill snarare påstå att han hamnade på just det programmet, vilket Beckne (1995) 
menar är en vanlig faktor hos studieavbrytare. Micke hade tre gymnasieprogram som han var 
mer intresserad av som första-, andra- och tredjehandsval. Det alternativ han sedermera kom in 
på anser jag vara en konsekvens av alltför lågt meritvärde och att han behövde gardera sig för 
att inte stå utan plats på ett nationellt program på gymnasieskolan snarare än att han ville välja 
det programmet. Programmet till trots så trivdes Micke bra på gymnasiet, både ur ett skolmiljö-, 
kompis- och lärarperspektiv. Han hängde även med i undervisningen och hade bra närvaro ända 
tills han blev sjuk. 
 
Mickes studieavbrott 
Desto svårare det blev för Micke att följa med i undervisningen ju starkare växte hans 
funderingar på att avbryta sina studier och han kände också att han började trivas allt sämre. Till 
slut hade han halkat efter så mycket att han tog steget att hoppa av. Just svårigheter att hänga 
med i undervisningen är en mycket vanlig erfarenhet som Micke delar med många 
studieavbrytare om man ser till det resultat som framkommer i Skolverkets rapport (1995). 
Studieavbrottet sker två månader in på vårterminen i årskurs ett vilket innebär att Micke tillhör 
gruppen tidiga studieavbrytare enligt Becknes (1995) uppdelning av studieavbrytare. Det 
faktiska skälet till hans studieavbrott var just att han upplevde att han låg så mycket efter i 
undervisningen att han inte skulle hinna arbeta ikapp de andra samt att han inte trivdes längre. 
Han ser sitt studieavbrott som ett högst frivilligt studieavbrott som skedde helt på hans eget 
initiativ varpå jag tycker mig kunna se paralleller Mickes studieavbrott och med Sjöstrands 
frivilliga brytpunkter (Franke-Wikberg & Lundgren red., 1980).  
 
Beslutet att avbryta var ett beslut han fattade på egen hand, utan att samarbeta med någon eller 
beroende av någon annan vilket jag menar får Micke att vara en så kallad ”Independent 
Decision-Maker” (Brown & Associates, 2002). Hans sätt att fatta beslutet oberoende av någon 
annan anser jag blir än mer tydligt om man ser till det faktum att han faktiskt hade starka 
motståndare till studieavbrottet framförallt i sin mamma och pappa som tidigare fungerat som 
stöd åt honom i hans skolgång. 
Direkt efter studieavbrottet hade Micke svårt att säga huruvida han upplevde sitt studieavbrott 
som positivt eller negativt. En månad senare, vid det andra intervjutillfället, såg han dock 
positivt på sitt studieavbrott. Beckne (1995) menar att det finns positiva studieavbrott ur elevens 
synvinkel. För Micke var det positivt så tillvida att han inte behövde gå tillbaka till sin skola 
mer. Han säger sig ha haft förståelse för vad ett studieavbrott skulle komma att innebära för 
honom och till skillnad från exemplet Christine (Andréasen m fl., 1997) så valde Micke att 
omgående att skriva in sig i uppföljningsverksamheten för att få en sysselsättning. 
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Mickes syn på stödinsatser under sin skolgång 
Micke hade stöd från sin familj både under grund- och gymnasietiden. I hans fall upplever jag 
dock inte att det var tillräckligt. Jag tolkar dock att Micke verkligen hade behov av att få stöd 
från skolan under sin skolgång. Han uttryckte att han behövde stöd med engelskan under 
grundskoletiden men nekades hjälp från skolan med motiveringen att de inte ansåg att han  
behövde. Att uppleva brister i att få stöd i undervisningen är en uppfattning Micke delar med 
många studieavbrytare enligt Skolverket (1998).  
Hur det kommer sig att det rådde en meningsskiljaktighet i det här fallet är svårt att spekulera 
kring eftersom båda parter inte är tillfrågade i den här undersökningen. Micke gick inte heller 
mer ingående in på problemet än vad som presenteras i resultatet, se 4.3.1 Mickes berättelse. En 
teori är dock att lärarna gjorde bedömningen att Micke faktiskt klarade de uppsatta kursmålen 
och att de därför nekade honom stöd. En annan teori är att de saknade olika pedagogiska 
redskap att använda i Mickes fall, något som Skolverket (a.a.) menar grundar för en god 
inlärning, vilket gjorde att Micke blev utan extra pedagogiskt stöd. Det tycks också som om att 
tillgången till stöd uteblev i gymnasiet när Micke började halka efter i undervisningen. En annan 
teori är att Mickes skola tillhör de skolor som beskrivs i Skolverkets kunskapssammanställning 
(2008b) och som helt enkelt brister i att ge särskilt stöd till sina elever 
 
Stöd i form av studie- och yrkesvägledning, menar flera forskningsrapporter är en bristvara för 
potentiella studieavbrytare (Andréasen m fl., 1997; Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005;  
Skolverket, 1995; U.S. Department of health, education and welfare, 1973). Mickes kontakt 
med studie- och yrkesvägledaren på grundskolan ser han positivt på men det var ingen person 
som Micke uttryckligen beskriver att han fick stöd från. Samtidigt har jag svårt att, utifrån 
Mickes berättelse, se att det skulle ha funnit något behov av stöd mer än att samtala kring 
gymnasievalet. Ser vi till kontakten med Micke och hans studie- och yrkesvägledare på 
gymnasiet så lämnar det en hel del frågetecken.  
Utifrån vad Micke berättar, så har studie- och yrkesvägledaren fått kännedom om Mickes tankar 
på studieavbrott, och uttryckt, att denne ville att Micke skulle stanna kvar i skolan. Något Micke 
tycks ha uppskattat. Däremot fick han inte stöd i form av förslag på olika alternativ till att inte 
avbryta sina studier vilket i mina ögon kan tyckas anmärkningsvärt om man ser till att Micke, 
efter studieavbrottet, tror att han kanske hade orkat gå kvar om han fått läsa reducerat program.  
 
Micke menar att det hade räckt att få slippa spanskan men när han föreslog det för skolan hade 
han fått till svar att det var detsamma som att avbryta sina studier. Min spontana tanke är att 
Micke här fått fel information och det vill jag påstå ur flera hänseenden. Inledningsvis vill jag 
hävda att elever som har uppenbara svårigheter att klara av kursmålen trots att skolan gjort allt i 
form av stödinsatser i skolan rätt att läsa reducerat program enligt Gymnasieförordningen 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Det viktiga om det blir aktuellt med ett reducerat program, 
att skolan noggrant informerar om vilka följderna blir för en elev som skall läsa ett reducerat 
program. Eftersom Micke skulle komma att gå ut gymnasiet efter 2009 kommer han i så fall inte 
att få grundläggande behörighet till högskole- eller universitetsstudier. Däremot får han ändå 
slutbetyg, om han uppnår betyget Godkänt i minst 2250 poäng. Jag vill också mena att Micke 
eftersom han trots allt bara skulle gå i årskurs ett om han hade varit kvar på utbildningen vilket i 
mitt perspektiv ger stora möjligheter att byta ut kursen i spanska till en annan kurs där Micke 
skulle kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett mer gynnsamt sätt. 
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Skolverket (1995) menar att skolor har en tendens att erbjuda studieavbrytare paketlösningar 
som sällan är anpassade efter varje individs behov. I Mickes fall har jag dock svårt att se att han 
erbjudits stöd överhuvudtaget. 
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4.4 Resultat och analys av intervju 4 
Henrik är sjutton år och hoppade av gymnasiet i årskurs ett ungefär en månad in på vårterminen 
2009. Henrik skrevs in direkt i uppföljningsverksamheten efter sitt studieavbrott där han numera 
läser hemkunskap två dagar i veckan. Övriga tre dagar i veckan har han praktik som han gör ute 
i en butik. Att vara i åtgärd tycker han är lite jobbigt men menar samtidigt att det förmodligen 
kommer att hjälpa till så att han får extrapoäng nu när han söker om till gymnasiet höstterminen 
2009 så att han kommer in på det program han helst vill.  
 

4.4.1 Henriks berättelse 

Dom brydde sig väl inte så mycket.                                                                                                     
Henrik ser tillbaka på sin tid i grundskolan som en tid med vänner i en ganska bra skolmiljö. 
Han minns också att han tyckte att det var rätt drygt att gå i skolan. Själva undervisningen var 
inget han gillade och han beskriver att han hade det ganska svårt i skolan. Att det var svårt i 
skolan förklarar han med två olika anledningar: dels minns han att han var en rätt bråkig elev, 
dels minns han sig som en elev som hade ganska svårt att hänga med i undervisningen och då 
framförallt i engelskan och i matematiken.                                                                                                                                   
Hans närvaro berättar han var ganska dålig även om den blev bättre i slutet av högstadiet. 
Henrik tyckte inte att lärarna var bra och anledningen till det var, att han ansåg att de inte 
brydde sig så mycket som han hade önskat. Det fanns dock undantag. Henrik berättar att det 
fanns några få lärare som brydde sig och som han även upplever att han fick stöd ifrån. Han 
förklarar stödet på följande vis: 

H: Det fanns ju vissa lärare som hjälpte mig så när jag hade svårt med vissa ämnen. 

Henrik berättar också att han hade stöd från sin familj under hela grundskoletiden. Han hade 
även tillgång till en studie- och yrkesvägledare under högstadietiden. Henrik har dock svårt att 
beskriva vilken roll han tycker att den här studie- och yrkesvägledaren hade på skolan. Däremot 
berättar han att de hade viss kontakt och då främst inför gymnasievalet i nionde klass då han 
fick lite tips inför själva valet. 

 

Men jag kom in på el istället.                                                                                                         
Att börja på gymnasiet berättar Henrik att han tyckte skulle bli spännande. Däremot visste han 
inte särskilt mycket om hur det skulle vara på gymnasiet och hur det skulle komma att bli att 
studera där. Sedan, när det blev dags att göra sitt gymnasieval, valde Henrik tre olika 
gymnasieprogram. Hans förstahandsval var industriprogrammet, ett program han verkligen ville 
gå. Han kom dock inte in på programmet utan antogs på ett av sina andra val, på elprogrammet, 
där han egentligen inte ville gå. När Henrik slutade nian hade han 155 poäng i meritvärde. 
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Det var mycket sånt här att det skulle gå fort och sånt.           
Det första Henrik tar upp när han får frågan om hur det var att studera på gymnasiet när han väl 
var där, är att han kände att han inte fick lika mycket hjälp som han behövde: 

H: Man fick väl inte så mycket hjälp som man fick i gymnasiet eller ja.. 

K: Grundskolan? 

H: Mm. 

K: Fick ni mindre hjälp? 

H: Ja. 

K: På gymnasiet? 

H: Ja. 

K: Okej. Hur är…var studietakten tyckte du, hängde du med? 

H: Nej jag hängde inte med. 

K: Du hängde inte med? 

H: Det var mycket sånt här att det skulle gå fort och sånt. 

Kompisar hade han, både på det program han studerade på och på skolan överlag och 
skolmiljön tyckte han var ganska bra. Därefter får Henrik frågan om vad han tyckte om sina 
lärare som han hade på gymnasiet: 

H: Nej. Inte så bra. 

K: Inte så bra. 

H: Nej.  

K: På vilket sätt var dom… 

H: Dom gjorde väl upp så här två grupper, dom som tyckte om skolan och sånt och så var 

det andra som inte tyckte om skolan så mycket så gjorde dom två grupper. 

K: Gjorde lärarna två grupper? 

H: Ja. 

K: Av dom, okej. Och det tyckte du inte var så bra? 

H: Nej. Inte när man behövde hjälp.  

K: Och vilken grupp hamnade du i då? 

H: Ja den dåliga. 

K: Den…men kallade dom den gruppen den dåliga gruppen eller? 

H: Nej. 

K: Men det kändes så? 

H: Ja, det var så. 
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Undervisningssituationen tyckte han inte var alltför bra. Däremot upplevde han att han hade 
stöd från vissa av sina lärare. Med stöd menar Henrik att dessa lärare brydde sig mer om honom. 
Studie- och yrkesvägledare fanns på gymnasiet men det var ingen person som Henrik hade 
någon kontakt med eller som han själv upplever att han fick något stöd av. Han tycker inte 
heller att skolan i övrigt gav honom några stödinsatser. Han upplever däremot att han hade stöd 
från sin familj under gymnasietiden.                                                                                                 
Henrik hann få några betyg under höstterminen. Av dessa fick han betyget Godkänt i el och i 
svenska. Matematik och engelska fick han betyget Icke godkänt i. 

 

Det var skönt att komma därifrån.                                                                                            
Tankarna på att avbryta sina gymnasiestudier kom ganska tidigt hos Henrik. Han vill minnas att 
det kan ha varit redan efter några veckor i årskurs ett. Att de här tankarna kom förklarar Henrik: 

H: Det var väl för…en av lärarna…och så var det för att det inte var något kul. 

Henrik diskuterade inte sina tankar på studieavbrott med någon. Det var först dagen innan själva 
studieavbrottet som skolan fick veta om hans funderingar. Henrik upplever att skolan inte 
reagerade alls och att de varken sade någonting eller gjorde någonting.                               
Studieavbrottet sker en månad in på vårterminen 2009 och det Henrik anger som orsaker till 
studieavbrottet är dels en av hans lärare och dels för att själva elprogrammet inte var något kul. 
Sitt studieavbrott ser han på som något som var frivilligt från hans sida, som något som han 
själv ville. Han upplevde också att hans studieavbrott var positivt när det skedde. Positivt så 
tillvida att han tyckte att ”det var skönt att komma därifrån”. Henrik hade också klart för sig att 
ett studieavbrott skulle innebära ett extra år i gymnasieskolan. En konsekvens han inte tyckte 
gjorde något. Henrik berättar också att det definitiva beslutet att avbryta sina studier var ett 
beslut som han arbetade fram tillsammans sin mamma. Det är även ett beslut han fortfarande ser 
på som ett positivt och frivilligt beslut och ett beslut han tog tillsammans med sin mamma nu 
när det har gått en tid sedan själva studieavbrottet. 

 

Det hjälper väl så att jag kommer in nu då.                                                                                 
När Henrik får fundera kring om och i så fall vad skolan hade kunnat göra för att förhindra hans 
studieavbrott är han snabb att ta fram alternativet ”Hjälp med läxläsning”. Sedan fortsätter han 
med att välja alternativet ”Hjälp med att byta gymnasieprogram”. På frågan vilket program han 
hade velat ha hjälp att byta till så svarar han att det skulle ha varit att få byta till 
industriprogrammet, det program som han hade som sitt förstahandsval men som han inte kom 
in på. Vidare lägger Henrik fram alternativet ”Stöd från mentor/lärare”. Med stöd förklarar han 
att han hade önskat att fler av hans lärare hade brytt sig mera om honom än vad de gjorde.              
Sedan känner Henrik att skolan inte hade kunnat göra något mer för att förhindra hans 
studieavbrott. Han tror inte heller att någon annan eller något annat utanför skolan hade kunna 
förhindra hans studieavbrott. Han tror däremot att han, tack vare att han fått möjlighet att ingå i 
den kommunala uppföljningsverksamheten, kommer att kunna höja sitt betyg i hemkunskap så 
att han höjer sitt meritvärde så att han sedan kommer in på industriprogrammet till hösten. 
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4.4.2 Analys av Henriks berättelse 

Henriks tid i grundskolan 
Jag tycker mig kunna se en tvådelad bild av Henriks tid i grundskolan. Å ena sidan beskriver 
han att han trivdes i skolmiljön och hade vänner runtomkring sig samtidigt som han tycks ha 
upplevt en mer negativ sida av grundskolan också.  
I ett försök att kategorisera Henrik utifrån Höjmark-Jensens & Pilegaard-Jensens, (2005) 
indelning av studieavbrytare så är upplevelsen att han till viss del påminner om ”de opgivende” 
(s.68) så tillvida att hans erfarenheter av grundskolan och dess lärare inte är alltför goda. I 
Henriks fall så var det dels att han hade det svårt i grundskolan och dels förklarar han att han 
inte fick den hjälp han behövde av alla lärare. Däremot stämmer Henriks upplevelser inte 
överens med de opgivende i den danska studien eftersom Henrik varken beskriver att han saknat 
vänner eller blivit mobbad under grundskoletiden. 
I nionde klass Henrik ser med tillförsikt på att börja gymnasiet. Hans kunskaper var däremot 
ringa om vad det egentligen skulle innebära att studera på gymnasiet, något som stämmer 
överens med flera av studieavbrytarna i Becknes avhandling (1995). När Henrik gör sitt 
gymnasieval söker han industriprogrammet i första hand eftersom det är ett program han 
verkligen vill gå. 
 
Henriks tid i gymnasieskolan 
När Henrik påbörjar sina gymnasiestudier så är det inte på det program han vill gå. En vanlig 
upplevelse som återfinns även hos de tidiga studieavbrytarna som ingick i Becknes studie 
(1995). Tydligt i Henriks berättelse anser jag även vara hans upplevelse av att studietakten var 
alltför hög vilket gav honom svårigheter att hänga med i undervisningen. Henriks upplevelse är 
därmed gemensam med flera av de studieavbrytare som ingår i Skolverkets 
kunskapssammanställning (2008b) samt med många av både de tidiga och sena studieavbrytarna 
i Becknes avhandling (1995). När Henrik beskriver sina lärare så framkommer visserligen att 
några av hans lärare brytt sig om honom men samtidigt framkommer också att han upplever att 
vissa av hans lärare inte alls haft lika bra inställning till honom. Problem med sina lärare är en 
ganska vanlig upplevelse hos studieavbrytare om man ser till det resultat som presenteras i 
Andréasen m fl. (1997).                      
 
En händelse under gymnasietiden som Henrik särskilt kommer ihåg var den gången lärarna 
delade in klassen i två grupper. I Henriks berättelse tolkar jag som att Henrik upplever att 
lärarna, genom att dela in klassen i två grupper med dem som gillade skolan i en grupp och de 
andra i en annan grupp, brister i sitt agerande. Uppdelningen får Henrik att känna att han får 
tillhöra den dåliga gruppen. Det blir tydligt när Henrik talar om denna uppdelning eftersom både 
hans röst förändras till att bli mer förargad liksom att hans kroppsspråk förändras genom att visa 
tecken på starkt missnöje med lärarnas handlingar. Henrik berättar också att han såg negativt på 
uppdelningen eftersom det försämrade för honom när han behövde hjälp.                                                
Just det faktum att Henrik upplever denna uppdelning så pass negativ ur flera aspekter får mig 
fundera kring om dessa lärare verkligen agerade på ett tillfredsställande sätt när de delade upp 
klassen i två grupper. Enligt Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) står att ”Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.(…) Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”.     
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Då Henriks lärare inte tillfrågats i det här fallet är det svårt att diskutera kring anledningen till 
att det gjordes en uppdelning. Vi vet dock, vilket framkommer i rapporten Elever i behov av 
särskilt stöd (Skolverket, 1998), att så många som 43 procent av undersökningens deltagande 
lärare anser sig ha bristande kunskaper i att hjälpa de elever som behöver särskilt stöd.  
Ponera ändå att lärarnas agerande att dela in en klass i olika undervisningsgrupper kan ha varit 
ett led i att rikta rätt stöd till respektive grupp. I så fall kan man se det som ett korrekt agerande 
både till Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) och om man ser till vad Skolverket framhåller i sin 
översiktsrapport (1998). De menar att ”Stödet ska i första hand ges inom klassens ram men 
särskilda undervisningsgrupper får också anordnas” (a.a. s.20).  
Om då en elev, i det här fallet Henriks, får en tydlig känsla av att vara en dålig elev samt att han 
dessutom upplever försämrad möjlighet till att få hjälp vilket han faktiskt var i behov av enligt 
honom själv, torde uppdelningen ha varit ett misslyckat led i att få Henrik att stärka sin tro på 
sig själv och sina kunskaper. Jag tycker mig kunna se paralleller med Henriks negativa 
upplevelse av uppdelningen som gjordes och Hellsten & Peréz-Prietos (1998) andra modell som 
menar att det är skolan och inte individen som orsakar skolmisslyckanden och marginalisering. 
Min upplevelse är att modellen blir tillämpbar i Henriks fall eftersom det blir så tydligt att 
lärarnas agerande som visserligen inte var riktat direkt mot honom, ändå får så negativa 
konsekvenser för honom.  
 
Henriks studieavbrott 
Henriks avbryter sina gymnasiestudier efter att ha gått en månad in på sin andra termin på 
elprogrammet. Beslutet att avbryta är inget, som jag uppfattar det, ogenomtänkt beslut eftersom 
det var tankar som uppstod redan i början av höstterminen. Hans förklaring till studieavbrottet 
är också relaterad till skolan vilket är en vanlig orsak till studieavbrott enligt Skolverkets 
rapport nr 85 (1995). I Henriks fall berodde det på en av lärarna som han inte kom överens med 
och sedan att han inte tyckte att själva programmet var kul som fick honom att ta steget att 
avbryta. Om man inkluderar Henriks tidigare skolgång som Beckne (1995) menar är nödvändigt 
för att få en full förståelse för studieavbrottet så uppstår som jag ser det en bredare bild av 
orsakerna till hans studieavbrott. Då får man en förståelse för att Henrik påbörjade studier på ett 
program han inte ville gå eftersom han inte uppnådde tillräckligt höga grundskolebetyg för att 
antas till sitt förstahandsval. Det väcker givetvis tankar om Henriks studieavbrott inte hade skett 
om han antagits på sitt förstahandsval, industriprogrammet? 
 
Ser man på Henriks studieavbrott ur Sjöstrands brytpunktsperspektiv (Franke-Wikberg & 
Lundgren red., 1980) så anser jag att studieavbrottet i Henriks fall är en för honom frivillig 
brytpunkt. Det var Henrik och inte skolan som initierade studieavbrottet. Enligt Becknes (1995) 
definition om positiva och negativa studieavbrott ur elevens perspektiv så är Henriks 
studieavbrott positivt. I Henriks fall handlar det dock inte om att han erbjöds ett lockande arbete 
som studieavbrytarna i Becknes avhandling utan för att han omgående upplevde en lättnad över 
att komma bort från skolan. Att det skulle innebära ett extra år i gymnasieskolan var inte heller 
något som förstörde upplevelsen av att studieavbrottet var positivt eftersom det var en 
konsekvens han kunde ta. Beslutet att avbryta studierna tog han i samarbete med sin mamma 
och ser man till Duane Browns (Brown & Associates, 2002) uppdelning av beslutsmakare tolkar 
jag därför att Henrik tillhör ”Collaborative Decision-Maker” (a.a. s.499). 
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Henriks syn på stödinsatser under sin skolgång 
Inledningsvis kan konstateras att Henrik haft stöd av sin familj under hela skolgången. Däremot 
tycks hans tillgång på stöd från skolan lämna en hel del tomrum. I Henriks berättelse tycker jag 
mig nämligen kunna se att det har funnits behov av stöd, och det under hela hans skolgång. 
Framförallt tycks det vara så att studietakten varit alltför hög, vilken är en vanlig upplevelse hos 
studieavbrytare enligt Beckne (1995) och Skolverket (2008b). I Henriks fall har det höga tempot 
genererat i att han haft svårt att hänga med i undervisningen, en problematik som förvärrades 
under hans gymnasietid eftersom han då fick mindre hjälp. Det i sig kan tyckas anmärkningsvärt 
om man ser till det faktum att gymnasieelever är mer mottagliga för stöd (Skolverket, 1998). 
 
I ett av de problemområden som ingick i den amerikanska rapporten Positive approaches to 
dropout prevention (U.S. Department of health, education and welfare, 1973) fann man att 
studieavbrytarna karaktäriserades av hög frånvaro och svårighet att klara av ämnena matematik 
och engelska. Jag tycker mig kunna se likheter i Henriks berättelse med den problematik som 
framkom i ovannämnda studie. Henrik beskriver att han hade problem med just matematik och 
engelska under grundskoletiden. En svårighet som följde med honom upp i gymnasiet där han 
fick betyget Icke godkänt i båda ämnena. Henrik beskriver också att hans närvaro under 
grundskoletiden var dålig även om den förbättrades något i slutet av hans högstadietid. 
Skillnaden mellan Henrik och de potentiella studieavbrytare som ingick i den amerikanska 
studien var att Henrik inte fick några stödinsatser för att minska sin frånvaro eller klara av 
matematiken och engelskan. Henrik fick inte heller något stöd när själva studieavbrottet 
aktualiserades. Ser vi däremot till vilket stöd Henrik själv skulle ha velat ha för att inte avbryta 
sina studier blir det än mer uppenbart att han faktiskt hade behov av stöd. Henrik hade önskat att 
skolan gett honom följande stödinsatser ”Hjälp med läxläsning”, Hjälp med byte av skola” samt 
”Stöd från mentor/lärare”.  
 
Vad beror det då på att Henrik inte fått det stöd han önskat? Att byta till industriprogrammet 
hade troligtvis varit det bästa för Henrik. Idag är det dock så att grundskolebetygen det som 
avgör om man antas till ett gymnasieprogram eller inte och i Henriks fall hade han inte 
tillräckligt höga betyg. Det hade därför inte varit särskilt troligt att det varit möjligt att hjälpa 
honom med det. Om man däremot ser till att han efterfrågade hjälp med läxläsning men som 
han inte fick så funderar jag kring om ekonomin kan ha spelat in? I Skolverkets översiktsrapport 
(1998) framhävs att ekonomiska besparingar får som konsekvens att stödet till elever i behov av 
stöd inte får det. Att det rent ekonomiskt inte har varit möjligt att ordna med läxläsningshjälp åt 
Henrik eller att hans behov av stöd från mentor/lärare inte kunnat tillgodoses, kanske berodde 
på att de inte hade råd att ge extra stöd. Samtidigt menar Skolverket i samma rapport att det går 
att ordna stödinsatser utan att blanda in ekonomin. Däremot reflekterar Skolverket inte kring 
vad som rent tidsmässigt är möjligt att genomföra när det gäller att hinna med att ge stöd. 
En teori är att dock att det varken funnits tid eller kunskaper att möta Henrik utifrån hans behov 
vilket kan vara en förklaring till varför har han inte fått det stöd han ville ha från sin 
mentor/lärare?  
Ser vi vidare på Henriks tillgång till studie- och yrkesvägledare under hans skolgång finner vi 
att det funnit en studie- och yrkesvägledare både på hans grundskola och på hans gymnasie-
skola. Den förstnämnda hade han endast viss kontakt med inför gymnasievalet och studie- och 
yrkesvägledaren på gymnasiet hade han ingen kontakt med alls. Stödinsatser i form av studie- 
och yrkesvägledning lyser därmed med sin frånvaro om man ser till Henriks berättelse. 
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5 Analys 

Nedan presenteras studiens analys. En analys som är gjord utifrån de tidigare 

presenterade analyserna. Analysen ställs i relation till studiens forskningsanknytning, se 

3.1 Forskningsanknytning och även dess teoretiska utgångspunkter, se 3.2 Teoretiska 
utgångspunkter. Vidare är analysen uppdelad i sex olika avsnitt vilka i sin tur fokuserar 

på studieavbrytarnas tid i grundskolan, deras tid i gymnasiet, deras studieavbrott, deras 

brytpunkter, studieavbrytarna som beslutsmakare och avslutningsvis presenteras 

analysen av deras syn på stödinsatser under deras skolgång. Varje avsnitt är i sin tur 

indelad i olika underteman, teman som jag upplever blivit mer framträdande än andra i 

analysarbetet. 

5.1 Analys av studieavbrytarnas tid i 
grundskolan 

5.1.1 Skoltrötta eller inte? 

Becknes (1995) teori är att studieavbrott inte kan förklaras med en eller ett fåtal faktorer som 
exempelvis skoltrötthet trots att det kanske är just skoltrötthet som studieavbrytaren ger som 
förklaring. Istället menar Beckne att studieavbrott är ett resultat av en långtgående process, en 
process som ofta påbörjats tidigt i en elevs skolgång. Olika faktorer kommer att påverka eleven 
under tidens gång och till slut blir studieavbrottet ett faktum. Beckne menar därför att 
skoltrötthet kan bli den uttalade anledningen till studieavbrottet men att det i själva verket står 
för andra orsaker. När arbetet med föreliggande studie inleddes, fanns en önskan att ta reda på 
vilken bild de deltagande respondenterna skulle komma att ge av sin tidigare skolgång vilket 
föranledde att frågor kring både grundskole- och gymnasietiden inkluderades. Det skulle om 
möjligt kunna påvisa huruvida Becknes teori överensstämmer med resultatet i den här 
undersökningen. Min tolkning av de svar som respondenterna givit, är att Becknes resonemang 
är relevant. Däremot kan jag uppleva att det blir mer tydligt i vissa studieavbrytares berättelser 
än i andras.  
Studerar man en av respondenternas upplevelser av grundskolan tycker jag mig kunna se att 
dennes föräldrars skilsmässa i sjunde klass får konsekvenser för respondenten, både fysiska och 
psykiska. Även studieresultaten påverkas av skilsmässan. Respondenten förklarar dock inte sitt 
studieavbrott med skoltrötthet, vilket Beckne menar är mycket vanligt, utan med utmattning och 
depression. Intressant är att ingen av föreliggande undersöknings respondenter anger 
skoltrötthet som den definitiva orsaken till deras studieavbrott. Däremot framkommer att två av 
respondenterna någon gång under deras skolgång upplevt att de varit skoltrötta. 
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5.1.2 Matematikens svårigheter 

Fortsätter vi studera studieavbrytarnas upplevelser av tiden i grundskolan tycker jag mig kunna 
skönja att det finns andra faktorer som kan komma att inkluderas i Becknes teori (1995) om att 
studieavbrott är en långtgående process. Exempelvis har samtliga respondenter i föreliggande 
studie haft svårigheter med ämnet matematik i grundskolan. Av dessa tolkar jag, att tre får 
fortsatta problem med ämnet även i gymnasiet. Problem med matematik är något som de här 
fyra studieavbrytarna delar med andra studieavbrytare om man ser till tidigare forskning 
(Andréasen m fl., 1997; U.S. Department of health, education and welfare, 1973). I den danska 
studien framkommer att matematik kan vara en avgörande faktor för om man avbryter sin 
skolgång eller inte. Har en elev svårigheter i matematik är det vanligt att eleven avbryter sina 
studier menar de deltagande vägledarna i studien. Däremot vill jag inte påstå att det skulle vara 
en avgörande faktor för studieavbrytarna i den här studien men det kan kanske vara en 
bidragande orsak. Att studieavbrytarna i den här studien även har problem med ämnet engelska 
är ett resultat som får bäring om man ser till att det framkommer liknande resultat bland 
studieavbrytare i amerikansk forskning (U.S. Department of health, education and welfare, 
1973). 

5.1.3 Meritvärdet – hjälper eller stjälper? 

U.S. Department of health, education and welfare (1973), konstaterar att om man verifierar den 
största faktorn till studieavbrott och formar stödinsatser efter det, är det möjligt att minska 
antalet studieavbrott radikalt. Det väcker nyfikenheten om hur det hade varit om deltagarna i 
föreliggande studie hade fått stöd i framförallt matematik under skolgången. Matematik som 
uppenbarligen varit ett problem för de deltagande studieavbrytarna i den här studien, se 5.1.2 
Matematikens svårigheter. Hade det i sin tur kunnat generera i att färre avbrutit sina studier? 
Om inte annat torde det ha kunnat generera i att de hade fått högre betyg i ämnet vilket i sin tur 
hade höjt deras meritvärde. I två av studieavbrytarnas fall upplever jag att om deras meritvärde 
hade varit högre, så hade de haft större möjlighet att komma in på något av deras högre rankade 
valalternativ. På gymnasieprogram de hellre ville gå på. Rent krasst torde man därmed kunna 
påstå att Becknes teori (1995) om studieavbrott som resultat av en långtgående process, får 
bäring även här. Meritvärdet grundar sig trots allt på det eleven presterar under grundskoletiden 
och ju högre meritvärde desto fler gymnasieprogram kan en elev antas till.  
 
Samtidigt vill jag inte påstå att studier på sitt förstahandsval måste vara synonymt med 
fullföljda studier inom tre år. För de andra två respondenterna i den här undersökningen var 
nämligen situationen den motsatta. Där finner vi två elever som antagits på sina förstahandsval 
och som påbörjat studier på dessa program och som ändå har valt att avbryta. Så för att förstå 
varför studieavbrott ändå sker, är min uppfattning att man behöver studera elevernas 
gymnasieval mer ingående. Becknes forskning visade att gemensamt för de flesta 
studieavbrytare är att de saknar kunskaper om vad det faktiskt innebär att studera på gymnasiet. 
Ser vi till de deltagande studieavbrytarna i den här studien tolkar jag att samtliga respondenter 
haft bristfälliga kunskaper om hur det är att studera på gymnasiet vilket alltså även 
överensstämmer med Becknes resultat. Samtidigt tror jag inte att det räcker med att nöja sig 
med det faktum att studieavbrytare har ringa kunskaper om gymnasiestudier och se det som en 
avgörande faktor som kan förklara varför studieavbrott sker. Jag tror att det kan vara minst lika 
viktigt att se till hur man väljer, vad man väljer och varför man väljer som man gör. 
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5.1.4 Första, andra, tredje… 

Intressant är därför att ställa den här undersökningens resultat i förhållande till Skolverkets 
(1995) där de flesta deltagande studieavbrytare påbörjat studier på program de valt i första hand. 
Annan forskning som upplevs som relevant är Andréasen m fl. (1997) som i sin tur menar att 
studieavbrytare i hög grad väljer en utbildning som inte intresserar dem. Ser vi till föreliggande 
studies resultat tycker jag mig kunna se att samtliga respondenter har valt program de helst vill 
gå i förstahand. I två fall blir dock får dock för lågt meritvärde följden av att de antas på lägre 
rankade valalternativ. För en annan av respondenterna var förstahandsvalet självklart, däremot 
tolkar jag det som att valet gjordes utifrån det faktum att underlätta för respondentens psykiska 
och fysiska tillstånd snarare framför att valet gjordes på grund av intresse. Endast i ett fall 
upplever jag att intresset varit framträdande både i valet av förstahandsval och påbörjade studier 
på det programmet. Jag tycker dock inte heller här att man skall dra alltför snabba paralleller 
och påstå att studier på ett program man valt i första hand, ett program eleven dessutom är 
intresserad av, måste vara detsamma som att studieavbrott ej sker. I den sistnämnda 
respondentens fall var det precis det som skedde. En teori är att hon trots allt inte var så 
intresserad av programmet och dess innehåll som hon inledningsvis trodde. En annan teori är, i 
likhet med Becknes teori (1995), att respondenten på grund av avsaknad av kunskaper om 
gymnasiet, valde programmet med en tro om att det skulle innehålla något annat än programmet 
faktiskt gjorde. 

5.2 Analys av studieavbrytarnas tid i 
gymnasiet 

5.2.1 Det började i alla fall bra. 

Ingen av de fyra deltagande studieavbrytarna i föreliggande studie hinner skaffa sig några längre 
erfarenheter av gymnasiet eftersom alla hinner avbryta sina studier någon gång under perioden 
från höstterminens början 2008 till tiden strax efter vårterminens start 2009. Däremot upplever 
jag att alla ändå hinner skaffa sig erfarenheter och upplevelser under den tid de faktiskt befinner 
sig i gymnasieskolan. Jag tycker också att den bild som framträder är ljus och positiv hos de 
flesta studieavbrytare. Åtminstone om man studerar deras inledande tid i gymnasiet. Samtliga 
har haft tillgång till vänner och flertalet av dem uppgav även att skolmiljön var bra liksom 
lärarna. Gymnasiet tycks med andra ord har varit både roligt och bra ur flera aspekter. Samtidigt 
som jag tycker mig kunna se en positiv bild av skolan tycker jag mig också kunna skönja att det 
framkommer mindre positiva upplevelser i respondenternas berättelser. Exempelvis 
framkommer att en av respondenterna inte alls upplevde samma positiva inställning till sina 
lärare som de andra respondenterna. Förklaringen till det var att lärarna inte alls gav den hjälp 
som respondenten upplevde behövdes och som respondenten dessutom var van vid att få. 
Samma respondent uppger även att studietakten var alltför hög vilket försvårade möjligheten att 
hänga med i undervisningen. 
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Att få svårare att hänga med i undervisningen får allt fler av respondenterna erfara ju längre 
tiden går på terminen. Flera av respondenterna börjar dessutom, av olika anledningar, trivas allt 
sämre. Antingen är det känslan av vantrivsel i skolan eller på själva programmet som börjar ge 
sig till känna. Enligt Beckne (1995) är det vanliga negativa erfarenheter som studieavbrytare har 
fått erfara av sin gymnasietid. Det finns bland annat ett exempel i en av studieavbrytarnas 
berättelser som jag upplever som konkret exempel på när skolan upplevts som negativ ur 
elevens synvinkel. Det tillfälle jag syftar på är den gången lärarna delade in klassen i två 
grupper. De duktiga eleverna placerades i en grupp och de mindre duktiga placerades i en 
grupp. Även om det inte uttalades att det var de duktiga i en grupp och de mindre duktiga i en 
grupp så var det precis den känslan den här respondenten fick som dessutom placerades i den 
mindre duktiga gruppen. 

5.3 Analys av studieavbrytarnas studieavbrott 

5.3.1 Fyra respondenters syn på sina studieavbrott 

Det finns som jag ser det, flera likheter mellan den här studiens fyra respondenters syn på deras 
studieavbrott. Inledningsvis tycker jag mig kunna se att samtliga respondenter har haft en 
förståelse för vad ett studieavbrott skulle kunna komma att innebära för dem.                 
Andréasen m fl. (1997) delade i sin forskning in studieavbrytare i tre olika kategorier, nämligen 
de studieavbrytare, som ville återgå till utbildning efter studieavbrottet, de som inte ville det 
samt de som avbrutit efter sina grundskolestudier. Jag upplever att respondenterna i 
föreliggande studie tillhör den förstnämnda kategorin eftersom samtliga har en annan utbildning 
i åtanke och har för avsikt att påbörja gymnasiestudier till höstterminen 2009. Jag upplever 
också att respondenterna i likhet med deltagarna i Andréasen m fl. (1997), är nöjda med att vara 
i åtgärd och att samtliga verkligen ser med tillförsikt på kommande studier. Då skall de få en ny 
chans att förverkliga sina utbildningsdrömmar. 
 

5.3.2 Tidiga studieavbrytare 

Samtliga studieavbrytare som deltagit i föreliggande studie avbröt sina studier under årskurs ett 
i gymnasiet vilket gör att de, enligt Becknes indelning (1995) av studieavbrytare, tillhör gruppen 
tidiga studieavbrytare. De tidiga studieavbrytarna i Becknes studie utmärks bland annat av att ha 
haft svaga grundskolebetyg, har valt eller hamnat på fel program, inte trivts på programmet, 
behövt stöd men inte fått det samt upplevt studietakten för hög.                                                            
Jag upplever att det finns flera likheter med de tidiga studieavbrytarna i Becknes avhandling och 
den här studiens respondenter med ett undantag. Upplevelsen är att den här studiens 
respondenter inte har svaga grundskolebetyg eftersom deras meritvärden ligger på mellan 150-
165 poäng, vilket mycket förenklat kan förklaras motsvarar betyget Godkänt i alla eller 
nästintill samtliga grundskoleämnen. Ser man till det resonemanget är min upplevelse att de fyra 
studieavbrytarna inte har svaga grundskolebetyg eftersom de trots allt klarat av att få Godkänt i, 
antingen i samtliga eller i så gott som samtliga ämnen. Dessutom har samtliga fyra respondenter 
ganska likvärdiga betyg. Resultatet anser jag därmed avviker från Becknes studie som påvisar 
att hälften av de tidiga studieavbrytarna kännetecknas av just svaga betyg.  
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Däremot tycker jag att man får en förståelse för att betygen ändå varit för låga för att alla av de 
fyra respondenterna skulle kunna påbörja studierna på deras förstahandsval. I deras fall kanske 
man kan säga att de snarare hamnat på fel program än valt fel program.  
Jag upplever dock att för hög studietakt är en vanligt förekommande känsla hos den här studiens 
respondenter vilket därmed överensstämmer med studieavbrytarna i Becknes avhandling och 
även i forskning gjord av Skolverket (2008b). 
 

5.3.3 Betydelsefulla samtalspartners 

Fortsätter vi studera vem respondenterna samtalade med tiden strax innan studieavbrottet, hur 
respondenterna tog beslutet att avbryta sina studier samt vilken anledning de själva anger som 
avgörande för att de avbröt sina studier, återfås en hel del intressant information som jag ser det.   
Inledningsvis är min tolkning av det som framkommit, att familjemedlemmar tycks spela en 
betydelsefull roll för den som funderar på att avbryta sina studier och någon som man även 
vänder sig till för att samtala med. Att familjemedlemmar fått en så framträdande roll i form av 
samtalspartners kan om möjligt förklaras med att samtliga respondenter i den här 
undersökningen upplevt att de haft stöd från sina familjer under hela deras skolgång.  
Andra personer som tycks vara av betydelse dock inte i lika stor utsträckning som familjen, är 
studie- och yrkesvägledare. Det behöver däremot inte nödvändigtvis vara studie- och 
yrkesvägledaren på gymnasiet utan kan även vara, som vi sett prov på i den här intervjustudien, 
även vara studie- och yrkesvägledaren på högstadiet. En kompis och en lärare nämns också som 
några som någon av respondenterna samtalat med. Något anmärkningsvärt torde det vara att så 
få ur skolans personal nämns som någon respondenterna samtalat med innan studieavbrottet. 
Det kanske i sin tur förklaras med att denna kontakt, mellan elev och skola varit nästintill 
obefintlig hos respondenterna i föreliggande studie och det i likhet med vad som belyses i 
Skolverket (1995). Där framkommer att ingen av de deltagande studieavbrytarna berättar om 
möten där flera ur skolans personal tillsammans med den berörda eleven suttit ned och samtalat 
om elevens upplevelser innan studieavbrottet. 
 

5.3.4 Varför det blev som det blev… 

Återgår vi till Skolverkets rapport (1995) får vi även ta del av olika anledningar till varför elever 
avbryter sina gymnasiestudier. Orsaker som anges är bland annat skoltrötthet, för hög studietakt, 
missnöje med skolmiljön och missnöje med de regler som skolan satt upp. I föreliggande studie 
angav varje respondent två orsaker vardera som anledningar till sina studieavbrott. I några fall 
angav respondenterna liknande anledningar. De orsaker som angavs som förklaringar till deras 
studieavbrott var följande: depression och utmattning, att programmet inte var som eleven tänkt 
sig, att eleven blev sjuk och halkade efter i undervisningen, en lärare, vantrivsel, tråkigt 
programinnehåll. Min tolkning är att anledningar till varför en elev avbryter sina studier är så 
unika att det inte går att förklara med enstaka faktorer. Det tycks vara betydligt mer komplicerat  
än så. 
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5.4 Analys av studieavbrytarnas brytpunkter 
61 procent av studieavbrytarna i Skolverkets rapport (1995) uppger att de är nöjda med sina 
studieavbrott. När intervjuerna gjordes med de deltagande studieavbrytarna i den här studien 
angav samtliga respondenter att de var nöjda med sina studieavbrott. Även Beckne (1995) 
menar att det finns studieavbrott som upplevs positiva ur elevens synvinkel. De förklaringar 
som föreliggande studies respondenter ger till på vilket sätt de upplever sina studieavbrott 
positiva är av olika karaktär, och dessa är: behovet av att få ett sabbatsår, fick ett jobb samt 
behovet av att få komma bort från just den skolan. Även här återfinns därmed likheter med 
Beckne utifrån hur positiva studieavbrott kan beskrivas, åtminstone om man ser till den 
respondent som ansåg studieavbrottet positivt på grund av att respondenten fick ett arbete. 
Däremot torde de andra två förklaringarna som anges, och som inte återfinns i tidigare 
forskning, ge nya insikter i hur ett positivt studieavbrott kan förklaras utifrån studieavbrytares 
egna upplevelser av dess innebörd. 
Inkluderas Sjöstrands (Franke-Wikberg & Lundgren red., 1980) resonemang om brytpunkter, 
vilket var en av föreliggande studies teoretiska utgångspunkter, se 3.2.1 Frivilliga och 
påtvingade brytpunkter, upplever jag att det i den här studien framkommer fyra studieavbrott 
som alla upplevs vara frivilliga brytpunkter. Sjöstrand menar just, vilket tidigare beskrivits att 
en frivillig brytpunkt kan förklaras med att individen själv bestämmer huruvida om den tänker 
vara kvar i den sysselsättningen den befinner sig i eller inte, Det finns med andra ord en 
valmöjlighet för individen, till skillnad från en påtvingad brytpunkt där valsituationen inte finns 
eftersom andra faktorer än individen själv orsakar brytpunkten. Anledningen till att jag tycker 
mig kunna se att det handlar om frivilliga brytpunkter i samtliga fyra respondenters fall, beror 
på att alla studieavbrott har skett helt på respektive respondents initiativ. Ingen av de fyra 
brytpunkterna har genererats på grund av skolans initiativ eller någon annans initiativ.  
 
När arbetet med den här studien påbörjades fanns även tankar kring om det skulle kunna finnas 
ett samband mellan positiva studieavbrott utifrån Becknes resonemang (1995) och frivilliga 
brytpunkter utifrån Sjöstrands resonemang (Franke-Wikberg & Lundgren red., 1980) respektive 
ett samband mellan negativa studieavbrott och påtvingade brytpunkter. Det som är intressant 
med det resultat som framkom i den här studien är att samtliga respondenter upplevde sina 
studieavbrott som positiva en tid efter studieavbrottet och att samtliga även upplevde 
studieavbrotten som frivilliga, alltså att de skedde helt på deras eget initiativ. Kan man då rent 
teoretiskt hävda att det finns ett samband åtminstone mellan positiva studieavbrott och frivilliga 
brytpunkter? Ja, i den här studien fanns ett tydligt samband. Däremot är den här undersökningen 
alltför liten i omfång för att man skall kunna dra någon större generell slutsats för att det faktiskt 
finns ett samband mellan de två komponenterna. Då det inte fanns någon respondent som 
upplevde studieavbrottet vare sig negativt eller påtvingat, alltså på skolans initiativ, var det inte 
heller möjligt att söka efter samband mellan de två komponenterna. 
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5.5 Analys av studieavbrytarna som 
beslutsmakare 
En annan av de teoretiska utgångspunkterna var att, utifrån Browns (Brown & Associates, 2002) 
resonemang om olika beslutsmakare, se 3.2.2 Beslutsmakare, studera vilka typ av beslutsmakare 
som blev synliga i de fyra respondenternas berättelser. Det gjordes för att se om det skulle vara 
möjligt att kategorisera studieavbrytarna som någon av de tre beslutsmakartyperna och som 
tidigare beskrivits mer utförligt: ”Independent Decision-Maker”, ”Collaborative Decision-
Maker” samt ”Dependent Decision-Maker” (a.a., s. 499). 
Det jag tycker mig kunna se efter att ha studerat vilka olika typer av beslutsmakare som 
framträder i respondenternas berättelser, är att tre av dem anser att de kommit fram till beslutet 
att avbryta sina studier på egen hand. Enligt Browns (a.a.) definition av olika beslutsmakare 
torde de tre respondenterna därmed gå under kategorin ”Independent Decision-Maker”(a.a.).  
En respondent är av den uppfattningen att denne har samarbetat med sin mamma på vägen mot 
ett beslut vilket gör att jag tolkar att den respondenten är en så kallad ”Collaborative Decision-
Maker” (a.a.). Intressant är att ingen av de fyra respondenterna anger att de varit beroende av 
någon annan på vägen mot ett beslut, en så kallad ”Dependent Decision-Maker”(a.a.).  
En förklaring till det kanske kan vara av en ekonomisk karaktär. Ingen av de deltagande 
respondenterna har, tack vare att de direkt skrivits in i en åtgärd eller börjat arbeta, hamnat i en 
situation där de blivit utan inkomst, vilket konsekvensen blir om man avbryter sina studier och 
väljer att stanna hemma och ”göra ingenting”. En annan tolkning är att studieavbrytarna tack 
vare det stöd de fått från sina familjer, inte känt någon press att fatta ett beslut, utifrån vad 
någon annan har för behov eller säger åt dem att besluta. Jag tänker mig också att, dessa fyra 
respondenters värderingar kan spela in i deras väg mot att fatta ett beslut. Värderingar är oerhört 
väsentliga för en individ, enligt Brown och påverkar individen som beslutsmakare. I just de här 
fyra studieavbrytarnas fall kanske man kan förklara deras värderingar med att ett extra år i 
gymnasieskolan är oväsentligt då det värderats högre att få gå den utbildning man helst vill.  

5.6 Analys av studieavbrytarnas syn på 
stödinsatser 

5.6.1 Stöd eller inte? Det är frågan. 

Skolverket (2008b) konstaterar i sin rapport att svenska studier som gjorts på området 
stödinsatser lyser med sin frånvaro. Endast ett fåtal studier har gjorts genom åren och i dessa 
framkommer att skolor har en tendens att brista när det gäller att ge elever särskilt stöd. I annan 
forskning (Beckne, 1995; Skolverket, 1998) framkommer att stödet till studieavbrytare varit 
bristfälligt under deras skolgång. Att ta reda på hur de deltagande studieavbrytarna i 
föreliggande studie ser på tillgången på stöd under deras skolgång har därför varit en önskan. 
Det jag tycker mig kunna se, efter att ha tagit del av undersökningens resultat är att det finns 
anledning att påstå att stödet till dessa fyra respondenter antingen uteblivit eller varit av fel 
karaktär. Exempel på när stödet uteblivit eller varit av fel karaktär kommer att presenteras mer 
ingående i analysdelens tre nästföljande underteman. Jag tycker mig även kunna se att samtliga 
respondenter haft stöd från sin familj både under grundskole- och gymnasietiden. Det resultatet 
kan upplevas som intressant med tanke på att annan forskning (Andréasen m fl.,1997; 
Skolverket, 1998) visar på det motsatta, att studieavbrytare ofta tycks sakna stöd hemifrån. 



 

 74 

5.6.2 Studie- och yrkesvägledares stödinsatser 

För att återgå till skolan och börja studera vilket stöd studieavbrytare erhållit från sina olika 
skolors studie- och yrkesvägledare under hela deras skolgång så tycks det, enligt annan 
forskning (U.S. Department of health, education and welfare, 1973), vara så att studieavbrytare 
ofta haft begränsad tillgång till just studie- och yrkesvägledare. I föreliggande studie tycker jag 
mig kunna tolka att samtliga respondenter haft tillgång till studie- och yrkesvägledare både i 
grundskolan och i gymnasiet. Däremot framgår inte i intervjusvaren i vilken omfattning 
respondenterna haft tillgång till dessa, vilket kan vara en betydande faktor när man diskuterar 
just tillgången. Det jag däremot undersökt, och det jag tycker framträder i respondenternas 
berättelser om deras skolgång, är att deras upplevelser av studie- och yrkesvägledningen skiljer 
sig åt beroende på vilken skolform de berättar om. Under grundskoletiden hade samtliga 
respondenter kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare. Tre av respondenterna uttrycker 
dessutom att de har goda erfarenheter av sina möten med studie- och yrkesvägledaren.  
Två av respondenterna uttrycker även att de fått stöd av denne och ett exempel på hur stödet sett 
ut är den respondent som upplevt att studie- och yrkesvägledaren även fungerat som en 
psykolog som lyssnat på och stöttat eleven. 
 
Studeras däremot kontakten mellan respondenterna och deras studie- och yrkesvägledare på 
gymnasiet upplever jag en differens i respondenternas erfarenheter jämfört med den från 
grundskolan. Endast en av respondenterna anger att den haft kontakt med skolans studie- och 
yrkesvägledare. En kontakt som inte har upplevts som någon form av stöd. Däremot uttrycker 
respondenten att kontakten med studie- och yrkesvägledaren varit positiv. Det resultat som 
framkommit i föreliggande studie torde därför styrka resultatet från den amerikanska 
forskningen (a.a.) att kontakten med studie- och yrkesvägledare varit bristfällig. Åtminstone om 
vi ser till respondenternas upplevelse av gymnasietiden.  
Samtidigt väcker det frågan hur det egentligen kommer sig att det skiljer sig så markant i 
kontakten mellan studie- och yrkesvägledaren under grundskole- och gymnasietiden som den 
framträdde i den här undersökningen?  
En teori är att studie- och yrkesvägledaren i grundskolan har en mer tydlig roll i och med att så 
gott som alla grundskoleelever väljer till gymnasiet och att det är studie- och yrkesvägledaren 
som vanligtvis sköter arbetet kring det. Det vanligaste är kanske att alla elever möter skolans 
studie- och yrkesvägledare vid ett eller flera tillfällen och under olika omständigheter som 
exempelvis i ett vägledningssamtal inför just gymnasievalet. I gymnasiet däremot kanske det är 
så att studie- och yrkesvägledaren har en mindre tydligt uttalad roll eftersom gymnasieelever 
inte fortsätter åt samma håll efter gymnasiet. Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet har 
kanske betydligt större elevgrupper än en studie- och yrkesvägledare på grundskolan vilket 
torde göra det omöjligt att hinna träffa alla elever i ett vägledningssamtal. 
 
Fortsätter vi studera stöd från studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet med fokus på tiden 
straxt innan studieavbrottet finner vi att 66 procent av de deltagande studieavbrytarna i 
Skolverkets rapport (1995) haft kontakt med sin studie- och yrkesvägledare strax innan 
studieavbrottet. I dansk forskning (Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005) framkommer att 
det varit brist på vägledning strax innan studieavbrottet. I föreliggande studie upplever jag att 
det återfinns en hel del likheter med resultaten i ovan nämnda forskning. Endast hälften av de 
fyra respondenterna som ingår i den här undersökningen har haft kontakt med studie- och 
yrkesvägledaren i samband med studieavbrottet.  
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Ser vi till vilket stöd de fått från studie- och yrkesvägledaren så framkommer att den ena studie- 
och yrkesvägledaren hjälpte eleven att komma bort från skolan, vilket i sin tur var det eleven 
önskade. Den andra respondentens studie- och yrkesvägledare påpekade att den ville att 
respondenten skulle gå kvar i skolan. Hur det rent konkret skulle gå till med tanke på att eleven 
inte ville vara kvar i skolan förklarade aldrig studie- och yrkesvägledaren för respondenten. Jag 
tolkar som om att respondenten inte fick något stöd från studie- och yrkesvägledaren genom att 
alternativ till att avbryta studierna inte gavs vilket kan förklara varför respondenten inte ens 
övervägde att gå kvar. 
 

5.6.3 Lärarnas stödinsatser 

Avslutningsvis har jag även försökt studera vilket stöd respondenterna fått från sina lärare.           
I likhet med stöd från studie- och yrkesvägledare tolkar jag att stödet från respektive lärare 
under grundskoletiden varit större jämfört med under gymnasietiden. Däremot upplever jag inte 
skillnaden riktigt lika markant när det gäller lärarnas stöd. En respondent uppger att den inte fått 
något stöd från sina lärare under grundskoletiden trots att respondenten själv upplever att det 
fanns behov. Resterande tre respondenter har uppgivit att de fått stöd från alla eller några av 
sina lärare. Under gymnasietiden uppger en respondent att den inte fått något stöd från lärarna 
överhuvudtaget. I de övriga respondenternas berättelse tycker jag mig kunna se att stödet från 
lärarna varierat. I ett fall har en lärare gett stöd, i ett annat fall har några lärare gett stöd och i en 
respondents berättelse framkommer att samtliga lärare gett respondenten stöd.  
I arbetet med den här undersökningen har även förhoppningen varit att ta reda på hur stödet 
respondenterna erbjudits sett ut. 43 procent av de deltagande lärarna i Skolverkets studie (1998) 
anger att de saknar kunskaper i att ge just stöd. Samma forskning visar också att omfånget på 
stöd ofta är relaterat till ekonomi och att avsaknaden av ekonomiska resurser får negativa 
påföljder i möjligheten att ge stöd. Samtidigt konstaterar Skolverket också att många former av 
stödinsatser kan ges, oberoende om det finns pengar eller inte. Exempel på stöd som ej kräver 
ekonomiska resurser kan vara att skapa goda relationer till eleverna och att ha pedagogiska 
kunskaper i att kunna undervisa på olika sätt. 
 
En av föreliggande studies deltagande studieavbrytare uttrycker, med hela sin skolgång i åtanke, 
att denne hade behövt mer stöd i form av att lärarna skulle ha brytt sig om respondenten mer. 
Jag tycker mig kunna tolka respondenten som om att denne behövt ha bättre relationer till 
många av sina lärare. Brist på goda relationer mellan elev och lärare är en vanlig upplevelse hos 
studieavbrytare enligt Andréasen m fl. (1997) och Skolverket (1998). Vidare upplever även jag, 
i likhet med Skolverket (1998) att man inte alls alltid behöver blanda in ekonomin. Omtanke är i 
min värld alldeles gratis. Jag tänker också att det är en stödinsats som inte kräver särskild 
kompetens från givaren, det vill säga från läraren. Beckne (1995) menar även han att det sociala 
stödet är viktigt att ge sina elever och att inte bara fokusera på det pedagogiska stödet.  
I en annan respondents berättelse framkommer också, enligt min uppfattning, precis det 
Skolverket (1998) menar, att en god relation med eleverna och tillgång till olika pedagogiska 
kunskaper grundar för en god inlärning hos eleverna. Det jag syftar på är beskrivningen av den 
grundskolelärare, som upplevdes som väldigt bra tack vare att denne lyckades fånga upp de 
busiga eleverna och få dem att börja följa med i undervisningen till skillnad från tidigare. Den 
här läraren uppskattades också för att den lät sina elever ta små pauser då och då för att de 
skulle få prata av sig lite eller få röra lite på sig. 
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En annan av studiens respondenter uttrycker det positiva med att ha möjlighet att få arbeta i 
mindre grupp under grundskoletiden. En stödinsats jag tolkar var en trygghet att få möjlighet till 
i de situationer där arbete i mindre grupp upplevdes som behövligt eftersom det där gav tillgång 
till extra hjälp. För respondenten försvann dock möjligheten till att arbeta i mindre grupp i 
gymnasiet, likväl möjligheten att få extra hjälp. Det genererade i sin tur att respondenten fick 
betydligt svårare i sin inlärning. Även när det gäller den här stödinsatsen, att få arbeta i mindre 
grupp, tycker jag mig kunna skönja att det inte krävs några särskilda förkunskaper för att kunna 
bistå med det.  
Dessvärre kan jag se att det i det här fallet kan bli en fråga om att inte ha de ekonomiska 
möjligheterna att kunna erbjuda den stödinsatsen eftersom det krävs fler lärare för att det skall 
kunna genomföras. 
Intressant är också att fundera kring vad det berodde på att en respondent inte fick det stöd som 
respondenten själv påpekade för skolan behövdes? Var det avsaknad av en god relation mellan 
den här läraren och eleven som gjorde att de inte var av samma uppfattning? Eller var det på 
grund av att respondentens lärare inte hade tillräckliga pedagogiska kunskaper att hjälpa eleven 
så att den förstod och istället slog undan det och menade att eleven visst kunde? Eller fanns inte 
ekonomiska resurser att sätta in särskilt stöd åt respondenten? 
Givetvis behöver det inte ha varit någotdera. Det kan ha berott på att respondenterna faktiskt 
hade kunskaperna, precis som läraren sa, men att ett dåligt självförtroende orsakade känslan att 
inte klara av ämnet. 
 

5.6.4 Vad hade skolan kunnat göra? 

I ett försök att förstå om skolan hade kunnat avvärja de fyra respondenternas studieavbrott lät 
jag respondenterna ta del av en mängd olika förslag på stödinsatser för att se om de själva 
trodde att något hade kunnat förhindra att de faktiskt avbröt sina studier. De här förslagen var 
indelade i fyra olika kategorier. För mer information om kategorierna och förslagen på 
stödinsatserna, se 2.2 Metoder och tekniker. 
Det jag upplever blir tydligt i respondenternas svar är att samtliga anger helt olika svar, varav en 
svarar att ingenting hade kunnat förhindra studieavbrottet. De andra tre respondenterna angav en 
eller flera stödinsatser.  
Dessa stödinsatser är: Stöd från mentor/lärare, hjälp med läxläsning, få läsa reducerat program 
(läsa färre kurser), få praktisera på del- eller heltid samt hjälp med byte av gymnasieprogram. 
Utifrån den kategorisering av stödinsatser som gjorts ger resultatet även en indikation om att det 
även handlar om olika områden av stöd där skolorna brustit. De områdena är: pedagogiskt 
stöd/undervisningsrelaterat stöd, socialt stöd/elevvårdande stöd samt administrativt stöd. Min 
tolkning är att skolan inte erbjöd dessa studieavbrytare det stöd de önskat och det är svårt att 
inte tänka på att hur det hade sett ut om de hade erbjudits de stödinsatser de önskade från 
skolan. Samtidigt väcks då en annan fundering kring varför de inte erbjudits dessa stödinsatser 
för att stanna kvar i skolan? En teori är att dessa fyra respondenter inte fått möjlighet att sitta 
ned tillsammans med lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare på sin gymnasieskola och 
samtala kring vilket behov av stöd som finns hos eleven. Med andra ord reda ut vad skolan kan 
göra för att stödja eleven i att stanna kvar i skolan. 
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser jag tycker mig kunna dra utifrån de resultat som 

framkommit i forskningsarbetets intervjuundersökning. Slutsatserna är sammanställda 

under respektive forskningsfråga.  

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur har ungdomarnas skolgång sett ut fram till 
studieavbrottet? 

En inledande slutsats som kan dras utifrån de svar som de fyra respondenterna i föreliggande 
studie gett, är att vi får en förståelse för att de här studieavbrytarna alla har olika upplevelser av 
sin skolgång och vilka behov av stöd de haft. Ett resultat som stärker Becknes teori (1995) om 
att studieavbrytare inte är en homogen grupp, som kan beskrivas på ett enda sätt.                      
Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) har elever i den 
svenska grund- och gymnasieskolan rätt till stöd om de behöver. Ser vi till de deltagande 
respondenternas upplevelser i föreliggande undersökning, kan slutsatsen dras att skolan i några 
fall brustit i sitt ansvar att ge stöd till respondenterna där de behövt, både i form av pedagogiskt 
och socialt stöd. Exempel på stöd som några av respondenterna önskat men inte fått under 
grundskoletiden var stöd i engelska samt stöd i form av att lärarna skulle bry sig om 
respondenten mer. Ser vi till gymnasietiden tycks stödet ha uteblivit till den största delen. 
Exempelvis anger respondenterna att de hade behov av stöd i form av extra hjälp, möjlighet att 
få arbeta i mindre grupp samt mer omtanke från lärare. Resultatet från deras upplevelser av 
behov av stöd under grundskole- och gymnasietiden styrker därmed Becknes resonemang 
(1995) om att det sociala stödet är viktigt i likhet med det pedagogiska. Slutsatsen är även 
intressant om man dessutom tillför det pedagogen i uppföljningsverksamheten säger om det 
sociala stödets betydelse. Om vikten om att skapa goda relationer mellan ungdomar och vuxna, 
vilket pedagogen menar är något studieavbrytare tenderar att sakna erfarenheter av. 
 
Ser vi till det stöd de deltagande respondenterna fått från sina familjer under deras skolgång kan 
slutsatsen dras, att samtliga respondenter haft stöd från familjen under hela skoltiden. 
Det är ett resultat som avviker från annan forskning (Andréasen m fl.,1997; Skolverket, 1998) 
som pekar på det motsatta. Andréasen m fl.( 1997) och Skolverket (1998) menar att stöd 
hemifrån är en komponent som studieavbrytare många gånger tycks vara utan.  
En annan slutsats som kan dras är att samtliga studieavbrytare i den här undersökningen haft 
svårigheter med ämnet matematik, de flesta av dem både i grund- och gymnasieskolan. Den 
slutsatsen överensstämmer därmed med de resultat som presenteras i utländsk forskning 
(Andréasen m fl., 1997; U.S. Department of health, education and welfare, 1973) som också 
påvisar den här  problematiken med matematik. Vidare framkommer att ingen av de deltagande 
studieavbrytarna under intervjuerna anger att de vid något tillfälle suttit ned och samtalat om sin 
situation, om sina tankar och funderingar på studieavbrott tillsammans med rektor, studie- och 
yrkesvägledare och lärare. Det är ett resultat som stärker det som tidigare forskning (Skolverket, 
1995) också funnit. 
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Ser vi vidare till vilka kunskaper de fyra respondenterna hade om hur de trodde att det skulle 
komma att vara att studera på gymnasiet, är slutsatsen den att samtliga haft bristfälliga 
kunskaper om gymnasiet. Ett resultat som är förenligt med Beckne (1995) som menar att den 
kunskapen ofta är ringa hos studieavbrytare. Resultat som både liknar och avviker från 
studieavbrytarna i Andréasen m fl. (1997) är att respondenterna i föreliggande studie, i likhet 
med de danska studieavbrytarna också ser en fortsatt framtid inom utbildningsväsendet och 
därmed inte har lämnat utbildningssystemet utan befinner sig i åtgärd i väntan på kommande 
studier. Resultatet överensstämmer också på så sätt att deltagarna i båda undersökningarna valt 
ett program de själva vill gå. Skillnaden är dock att två av de fyra deltagarna i den här studien 
inte antagits på sina förstahandsval utan på lägre rankande valalternativ. 
 

6.1.2 Vilket stöd i form av studie- och yrkesvägledning har 
ungdomarna fått innan studieavbrottet? 

En slutsats som kan dras är att samtliga fyra respondenter har, till skillnad från respondenter i 
annan forskning (U.S. Department of health, education and welfare, 1973), haft tillgång till 
studie- och yrkesvägledare under hela skolgången. Dock framkommer ej i vilken omfattning 
studie- och yrkesvägledarna varit tillgängliga om man ser till faktorer som exempelvis studie- 
och yrkesvägledarens tjänstgöringsgrad eller elevantal. Däremot kan konstateras att den bild 
som framträder ur respondenternas upplevelse av studie- och yrkesvägledarna och kontakten 
med dessa under grundskoletiden, överlag är en positiv bild. En bild som även visar att två av 
respondenterna även framhåller att de fått stöd av sin studie- och yrkesvägledare. Stödet 
förklaras av respondenterna med att studie- och yrkesvägledaren har lyssnat, varit stödjande 
samt fungerat som en psykolog åt en av respondenterna. 
Till skillnad från respondenternas upplevelse av stöd i form av studie- och yrkesvägledning 
under grundskoletiden, framträder en annan bild när gymnasietiden studeras. Stöd från 
respondenternas studie- och yrkesvägledare har varit obefintligt trots att det funnit studie- och 
yrkesvägledare på respondenternas skolor. En slutsats som därmed torde kunna dras, är att trots 
att studie- och yrkesvägledare funnits på respondenternas gymnasieskolor, så har 
respondenterna inte fått något stöd från dessa. 
 
I dansk forskning (Andréasen m fl., 1997; Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005) 
framkommer att tillgången på stöd i form av studie- och yrkesvägledning varit bristfällig vid 
tiden strax innan själva studieavbrottet. I Skolverkets rapport (1995) framkommer att endast 66 
procent av de deltagande studieavbrytarna hade kontakt med sin studie- och yrkesvägledare 
strax innan studieavbrottet. Den slutsats som kan dras, när föreliggande studies resultat studeras, 
är att det återfinns likheter med tidigare forskning som nämnts ovan. Endast två av de 
deltagande respondenterna uppger att de hade kontakt med sin studie- och yrkesvägledare vid 
tiden strax innan studieavbrottet. Det kan även konstateras att endast en av dessa två 
respondenter upplevde att den fick stöd av sin studie- och yrkesvägledare. Stödet bestod av att 
respondenten fick hjälp med att komma bort från skolan, ett stöd som motsvarade det som 
respondenten hade önskat att få av sin studie- och yrkesvägledare. Andra slutsatser som kan 
dras utifrån ovanstående är vidare att studie- och yrkesvägledare inte träffar alla elever som 
tänker avbryta sin skolgång. Likväl står det klart att stöd i form av studie- och yrkesvägledning 
inte gavs trots att det fanns ett behov av det, och trots att eleven faktiskt mötte sin studie- och 
yrkesvägledare vid tiden strax innan studieavbrottet. 
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6.1.3 Hur kommer det sig att ungdomarna avbröt sina studier? 

De fyra deltagarna i den här undersökningen kom efter olika lång tid under sin 
gymnasieutbildning fram till, att ett studieavbrott skulle vara det bästa alternativet för dem. 
Något samtliga fyra verkställde så småningom under deras första gymnasieår. Det blev således 
ett beslut de kom fram till antingen helt på egen hand eller som i ett fall, i samarbete med en 
familjemedlem. Vi kan därför konstatera att inget av de fyra studieavbrotten är av administrativ 
art, det vill säga skett på skolans initiativ, vilket en skola under vissa omständigheter har rätt 
till, enligt Gymnasieförordningen (SFS 1992:394).  
Ytterligare en slutsats som kan dras är, att ingen av de fyra respondenterna anger skoltrötthet 
som orsak till deras studieavbrott. Det är ett resultat som skiljer sig från tidigare 
forskningsresultat (Beckne, 1995 och Skolverket, 2006) som visar att skoltrötthet åtminstone är 
den mest uttalade orsaken till studieavbrott. En slutsats är därför att studieavbrott inte kan 
förklaras med enstaka faktorer, eftersom anledningarna till studieavbrott enbart i den här 
studien med fyra deltagande respondenter i en enda kommun skilde sig åt i de flesta fall. 
Dessutom angav varje studieavbrytare två orsaker vardera som förklaringar till sina 
studieavbrott. 
 
De fyra respondenterna anger att de faktorer som orsakat deras studieavbrott är utmattning och 
depression, att programmet inte var som respondenten tänkt sig, svårighet att hänga med i 
undervisningen, vantrivsel samt problem med en lärare. Den respondent som angav att 
orsakerna till studieavbrottet berodde på utmattning och depression förklarade att det hade sin 
förklaring i föräldrarnas skilsmässa medan respondenten studerade på grundskolan. Att ha 
genomgått en sådan kris är ingen ovanlig upplevelse hos studieavbrytare enligt utländsk 
forskning (Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005; U.S. Department of health, education 
and welfare, 1973).  
Resultatet stärker också Becknes teori (1995) om att studieavbrott i själva verket är ett resultat 
av en långtgående process som ofta tar sin början tidigt i en elevs skolgång, även om det inte 
alls alltid är den uttalade anledningen till studieavbrottet. Intressant är också att se att resultatet 
får bäring även om man inkluderar den intervjuade pedagogens uppfattning, se 3.3 Presentation 
av den kommunala uppföljningsverksamheten i den utvalda kommunen. Pedagogen menar, i 
likhet med Beckne (a.a), att studieavbrott blir en konsekvens av faktorer som härstammar från 
tidigare skolgång och inte från problem som uppstått i gymnasiet.   
Att studieavbrytare upplever svårigheter att hänga med i undervisningen är ett annat resultat 
som stämmer väl med tidigare forskning (Beckne, 1995; Skolverket, 2008b; Skolverket, 1995). 
Liksom att inte ha en god relation till sin lärare, vilket också är en vanlig upplevelse hos 
studieavbrytare enligt Andréasen m fl. (1997) och Skolverket (1998). Däremot skiljer sig mina 
resultat från Becknes resultat (1995) så tillvida att studieavbrytare i gymnasieskolans första 
årskurs ofta karaktäriseras av svaga grundskolebetyg. Jag har svårt att påstå att de fyra 
respondenter som deltagit i den här studien har svaga grundskolebetyg eftersom samtliga hade 
ett meritvärde mellan 150-165 poäng. 
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6.1.4 Vilka stödinsatser hade ungdomarna behövt för att inte 
avbryta sina studier? 

Samtliga fyra respondenter i den här undersökningen tillfrågades om vad skolan hade kunnat 
göra för att förhindra deras studieavbrott i form av stödinsatser. En tydlig slutsats är att ingen 
respondent svarade likt de andra respondenterna. Alla respondenter var av olika uppfattning.   
En respondent angav dessutom att ingen stödinsats hade kunnat avvärja studieavbrottet. Denne 
respondents svar ger därmed bäring åt amerikansk forskning (U.S. Department of health, 
education and welfare, 1973) vars teori är att oavsett hur många stödinsatser skolorna bistår 
eleverna med, så kommer studieavbrott ändå att fortsätta ske.                                                                                                                                       
I Skolverkets rapport nr 85 (1995) påvisas problematiken kring att skolor inte erbjuder 
individuella lösningar utan just paketlösningar. Jag tycker mig kunna se att det troligtvis inte 
varit framgångsrikt att erbjuda de resterande tre studieavbrytarna något annat än individuella 
stödinsatser i försöken att förhindra de fyra studieavbrott som den här studien fokuserar på.  

Behoven bland de resterande tre studieavbrytarna upplevs dessutom helt unika och antalet 
stödinsatser de upplever att de skulle ha behövt för att inte avbryta studierna varierar också helt 
från respondent till respondent. En av dessa tre studieavbrytare är dessutom osäker på om det 
verkligen hade hjälpt även om stödinsatser hade erbjudits. De stödinsatser som de tre 
studieavbrytarna anger är dock följande: ”Få praktisera på del- eller heltid”, ”Få läsa reducerat 
program (läsa färre kurser)”, ”Hjälp med läxläsning”, ”Hjälp med att byta gymnasieprogram” 
samt ”Stöd från mentor/lärare”. Något annat som framträder tydligt i den här undersökningens 
resultat är att ingen upplever att skolan erbjudit dem några alternativ på stödinsatser alls för att 
stanna kvar. Ser vi till vad de tre respondenterna som faktiskt angav som förslag på stödinsatser 
vad de hade velat att skolan erbjöd dem, kan vi konstatera att skolan även här har brustit i sitt 
ansvar, enligt Lpf 94 (SKOLFS 1994:2), att ge stöd till de elever som behövt det. Det är också 
ett resultat som stärker tidigare forskningsresultat på området studieavbrott och stödinsatser som 
påvisar att skolor har en tendens att brista när det gäller att ge stöd (Skolverket, 2008b).  
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7 Diskussion 

Diskussionskapitlet är uppdelat i de tre underrubrikerna Resultatdiskussion, 

Metoddiskussion och Framtidsdiskussion. Under respektive rubrik presenteras de tankar 

jag har kring det här forskningsarbetet, vilka förtjänster och brister jag funnit, liksom de 

nya frågor och tankar som har väckts under arbetets gång. 

7.1 Resultatdiskussion 
Den här studien belyser framförallt några studieavbrytares syn på de stödinsatser de erbjudits 
under deras skolgång. Inledningsvis så har det, i den här studien inte tagits någon hänsyn till de 
deltagande studieavbrytarnas sociala bakgrund, etnicitet eller kön eftersom jag mer riktat in mig 
på att försöka fånga respondenternas motivbilder och intentioner, snarare än att förklara deras 
studieavbrott på grund av olika strukturer. Det kan möjligen ses som en brist. Däremot upplever 
jag, med facit i hand, att beslutet att inte utgå från att söka svaren till studiens forskningsfrågor i 
förhållande till ovannämnda tre strukturer, var ett korrekt beslut. Jag har trots allt, under hela 
arbetets gång, hållit mig öppen för att det här var faktorer som skulle komma fram som 
betydande i något avseende för dessa fyra respondenter, och som faktorer som varit avgörande 
för deras beslut att avbryta sina studier. Jag upplever dock, i likhet med Hellsten & Peréz-Prieto 
(1998), att förklaringar till en individs studieavbrott, kan finnas på olika plan. Dels genom att 
koncentrera sig på individens sociala bakgrund och begåvning i syfte att finna anledningen till 
varför eleven avbryter sina studier. Dels genom att inrikta sig på att det faktiskt är skolan som 
orsakar ett studieavbrott. Eftersom föreliggande undersökning fokuserar på stödinsatser, något 
elever inom den svenska grund- och gymnasieskolan har rätt till (Utbildningsdepartementet, 
1994; SKOLFS 1994:2) har det naturliga valet fallit på att studera skolans agerande utifrån de 
fyra respondenternas upplevelser och behov.  
 
En stor förtjänst med arbetet är att det, till skillnad från tidigare forskning på området 
stödinsatser, tagit hänsyn till studieavbrytares hela skolgång. Den enda forskning jag funnit och 
som flitigts refererats till och som tagit större hänsyn till tidigare skolgång är Beckne (1995). 
Becknes avhandling är dock betydligt mer omfattande och dess resultat har arbetats fram på ett 
helt annat sätt än på det förfarande som jag har fått fram mitt resultat. Jag tycker att det här 
arbetet påvisat att det är viktigt att ha i åtanke att ett studieavbrott kan bero på orsaker som är 
just relaterade till grundskolan likt Beckne menar. Det anser jag vara en förtjänst med det här 
arbetet. Vi har exempelvis mött Hanna där jag tycker att det blir extremt tydligt att det som sker 
i en elevs tidigare skolgång kan påverka om en elev avbryter sina studier eller inte. 
Rent spontant skulle man dock kunna se det låga antalet av deltagande studieavbrytare som en 
av studiens brister lika väl som att undersökningen är genomförd i en kommun och att alla 
respondenter avbrutit sina studier i årskurs ett. Men samtidigt som man kan se det som brister 
behöver man ha i åtanke att utgångspunkten aldrig har varit att generalisera studieavbrytare. 
Intentionen har aldrig varit att söka efter representativbilder eller göra jämförelser. Av det 
resultat som framkommit, bara genom att ta del av de fyra respondenternas berättelser i den här 
undersökningen, tycker jag visar att var ett klokt beslut. Beckne resonerar kring gruppen 
studieavbrytare och hur man skall kunna stödja dem enligt följande: 
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Likaväl som det är svårt och inadekvat att allmänt beskriva ungdomen som en enhetlig grupp 

i vårt samhälle, är den grupp som här definieras som studieavbrytare ingen homogen grupp 

individer som man kan finna gemensamma kännetecken på och därigenom finna några 

standardlösningar för beträffande deras utbildningssituation. Liksom ungdomen i övrigt 

består den studerade gruppen av individer med skilda intressen, begåvningar, värderingar, 

vanor, behov förväntningar, socialt ursprung osv (a.a., s.192). 

Citatet ovan upplever jag förstärker det resultat jag får fram, det vill säga att studieavbrytare är 
alldeles för unika och olika för att försöka beskriva dem på ett enda sätt mer än att de är just 
unika och olika! Det är dessutom att göra det enkelt för sig genom att påstå att studieavbrott 
beror på olika strukturer. Hellsten & Peréz-Prieto (1998) menar visserligen att det är ett sätt att 
förklara en elevs studieavbrott eller skolmisslyckande. Men det finns fler sätt att förklara det 
och ett annat sätt att beskriva studieavbrott och skolmisslyckanden är att det är skolan i sig som 
faktiskt orsakar marginalisering och skolmisslyckanden, inte strukturer. 
Ovanstående resonemang kan förhoppningsvis även hjälpa till att ge en förståelse för varför det 
var så svårt att försöka kategorisera dem utifrån de studieavbrytartyper vi fick ta del av i 
Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen (2005). Det tycks inte vara samma typ av ungdomar som 
avbryter sin utbildning av samma anledning. Det är ungdomar som har olika erfarenheter av sin 
skolgång, varav vissa har fått tillgång till stöd medan andra inte har det. Ibland har stödet varit 
bra och ibland har det haft mindre effekt för eleven. Här tror jag dessutom att det inte spelar 
någon roll vilken kommun dessa studieavbrytare tillhör. Ser vi bara till de fyra studieavbrytare 
som ingår i den här undersökningen, tycker jag mig kunna se fyra helt olika individer med helt 
olika erfarenheter av skolan och helt olika behov av och tillgång till stödinsatser. Jag tycker 
även att jag har fått svar på den fråga jag ställde i studiens titel. Om dessa fyra studieavbrytare 
fått stöd eller inte, i en förhoppning att få en förståelse varför studieavbrott ändå sker.  
 
Men är det då möjligt att förhindra alla studieavbrott med hjälp av stödinsatser? Ja i den bästa 
av världar kanske, om varje skola hade möjligheten att erbjuda sina elever en arsenal av 
stödinsatser till sina elever. Däremot tror jag dessvärre att det är orealistiskt att tro att det är 
möjligt att genomföra just för att det krävs enorma insatser från skolans sida. De fyra 
respondenterna i föreliggande forskningsarbete fick som bekant ta del av en mängd olika 
förslag på stödinsatser vid intervjutillfället för att få möjlighet att fundera kring om de trodde 
att någon av dem eller någon annan eller något annat skulle ha kunnat förhindra studieavbrottet. 
Stödinsatserna var även indelade i olika kategorier. En uppdelning som har gjorts enkom för 
den här studien. De fyra kategorierna var följande: pedagogiskt stöd/undervisningsrelaterat 
stöd, administrativt stöd, socialt stöd/elevvårdande stöd samt övrigt stöd. Genom att ge 
respondenterna en mängd förslag gavs även möjlighet att få en förståelse för vilken eller vilka 
stödinsatser som skolan inte erbjöd studieavbrytarna innan studieavbrottet och resultatet torde i 
sin tur vara unikt inom det här forskningsområdet. Det som framkom torde därför ses som en 
förtjänst med den här undersökningen eftersom den påvisade att skolan faktiskt hade kunnat 
erbjuda dessa, åtminstone tre av den här undersökningens respondenter stöd i någon form. Stöd 
som respondenterna aldrig fick. Samtidigt kan det kanske ses som en brist med just redan givna 
förslag eftersom det då i viss mån kanske kan begränsa det fria tänkandet. Å andra sidan gavs 
även ett förslag där eleven kunde få tänka mer fritt och det var det ingen av respondenterna som 
valde. Att en av respondenterna dessutom upplevde att inget hade kunnat förhindra 
studieavbrottet är intressant och torde visa på att även i den bästa av världar med obegränsad 
tillgång till stödinsatser, sker studieavbrott ändå. Stödinsatser kan inte hindra alla studieavbrott. 
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Ett resultat som möjligen kan väcka viss skepsis är det faktum att samtliga deltagande 
studieavbrytare i föreliggande studie uppger att de är nöjda med sina studieavbrott. För kan ett 
studieavbrott verkligen vara positivt? Ser vi dock till tidigare forskning (Beckne, 1995; 
Skolverket, 1995) så framkommer det att det faktiskt finns elever som är nöjda med 
studieavbrottet, att det finns positiva studieavbrott. Ett positivt studieavbrott kan exempelvis 
vara, enligt Beckne (1995), ett studieavbrott som sker på grund av att eleven skall byta till ett 
annat program (tidigare linje, uppsatsförfattarinnans anm.) eller om eleven fått ett arbete. 
Samtliga respondenter i den här studien, har för avsikt att fortsätta sin gymnasieutbildning men 
på ett annat gymnasieprogram än det de studerade på innan studieavbrottet. Resultatet torde 
därmed stärka Becknes resultat (1995) om att ett studieavbrott kan vara positivt om påföljden är 
att eleven byter till ett annat gymnasieprogram. Sedan är det givetvis inte positivt om man ser 
till det faktum att en elev avbryter en utbildning på grund av vantrivsel på ett 
gymnasieprogram. Samtidigt är inte min upplevelse att Beckne, när han använder sig av 
begreppet positivt studieavbrott, syftar på alla omkringliggande faktorer som hör till ett 
studieavbrott, alltså vad som sker på vägen fram till ett studieavbrott.  
 
Jag menar exempelvis Henrik som påbörjar studier på ett program han inte ville gå, ej heller 
hade sökt till i första hand. Henrik kom aldrig heller att trivas på programmet vilket även kom 
att bli en av de avgörande orsakerna till studieavbrottet. 
Att Henrik då upplever att studieavbrottet var positivt är inte alltför svårt att förstå och jag tror 
att det är den upplevelsen Beckne vill åt, och det är även den upplevelse jag har sökt finna. 
Detsamma gäller Sjöstrands resonemang (Franke-Wikberg & Lundgren red., 1980) kring 
frivilliga respektive påtvingade brytpunkter. När jag frågat hur ungdomarna själva ser på 
studieavbrottet/brytpunkten har det varit i syfte att söka efter deras upplevelse av 
studieavbrottet som antingen frivilligt eller påtvingat, alltså om det skett på skolans initiativ. 
Även här bör poängteras att en frivillig brytpunkt kan vara ett resultat som har föregåtts av en 
tid av negativa upplevelser, som exempelvis vantrivsel. Men jag tror inte alls att det är tiden 
innan brytpunkten Sjöstrand syftar på när han använder begreppen frivillighet och påtvingad 
utan upplevelsen av brytpunkten/studieavbrottet som sådant. 
En brist med det resultatet är dock, eftersom nu samtliga studieavbrytare såg sitt studieavbrott 
som något positivt och frivilligt är dock att jag inte kunde studera studieavbrott som upplevts 
negativt och/eller påtvingat. Däremot måste resultatet ses som en förtjänst i med att jag, genom 
mina deltagande studieavbrytares berättelser, kunnat vidareutveckla Becknes resonemang 
(1995) kring positiva och negativa studieavbrott, liksom föra in Sjöstrands resonemang 
(Franke-Wikberg & Lundgren red., 1980) om brytpunkter in i studieavbrottsdebatten.  
 
En annan förtjänst med den här undersökningens resultat är, att det enligt min uppfattning, blir 
tydligt att den kommunala uppföljningsverksamheten fyller en mycket viktig funktion för den 
här gruppen, det vill säga studieavbrytare i gymnasiet. I alla fall har den betydelse för den här 
studiens fyra respondenter. Samtliga studieavbrytare i den här studien får nämligen, genom att 
det finns möjlighet att ingå i åtgärd i den här kommunen, möjlighet att höja sina meritvärden 
och därmed också, i bästa fall, chans att kunna välja bland fler gymnasieprogram till hösten.  
Jag tycker också att den här undersökningen tydligt visar, om någon mot förmodan skulle ha 
tvivlat, att det handlar om fyra högst studiemotiverade ungdomar som ser en fortsatt framtid 
inom utbildningsväsendet. Deras ögon lyste av tillförsikt och deras röster blev ivriga när de vid 
intervjutillfällena berättade om sina utbildningsplaner.  
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De här fyra ungdomarna behöver bara få gå en annan väg som kanske ter sig krokigare än för 
andra gymnasieelever vars väg är tre år på ett enda nationellt program. Och att anledningen till 
varför de behöver gå en annan väg behöver inte alls bero på eleverna själva utan kanske snarare 
på att skolan inte kunnat ge dem tillräckligt stöd för att de skall kunna gå stärkta in i gymnasiet 
på det program de helst vill. Jag tänker främst på Micke och Henrik men också på Emma som 
nog hade alltför ringa kunskaper om det program hon trodde sig vilja gå. Det här är ett 
intressant resultat som stärker tidigare forskning (Beckne, 1995) som också påvisar att 
studieavbrytare tenderar att ha bristande kunskaper om gymnasiet och hur det är att studera på 
gymnasiet. Men det finns också andra intressanta aspekter som framträder kring gymnasievalet 
i föreliggande studie. Jag tänker framförallt på Hanna, respondenten som uttryckte sin rädsla 
inför valet. Hon kände sig för ung för att välja samtidigt som hon upplevde sig tvingad att välja. 
Finns det kanske fler grundskoleelever som delar Hannas uppfattning om att de inte är redo att 
fatta ett beslut i nian? Och hur stöttar man dem? 
 
Min tanke är att studie- och yrkesvägledning kan vara ett stöd i en individs val- och 
beslutsprocess. I Andréasen m fl. (1997) finner vi att studieavbrotten kan minskas med hjälp av 
studie- och yrkesvägledning men att utformningen av skolans studie- och yrkesverksamhet 
behöver förändras för att klara av den uppgiften, både i arbetssätt och i omfång. Samma studie 
påvisar att många studieavbrytare fått tillgång till studie- och yrkesvägledning först efter 
studieavbrottet, när det redan är för sent. Liknande resultat framkommer även i annan forskning 
(Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005; Skolverket, 1995).                                                          
Mina frågor kring vilken kontakt de deltagande studieavbrytarna i den här studien har haft med 
studie- och yrkesvägledare under sin skolgång har varit något jag har haft för avsikt att försöka 
belysa i den här undersökningen. Jag ville få veta om de upplever att de fått stöd av deras 
studie- och yrkesvägledare och hur det stödet i så fall har sett ut. Inledningsvis kan vi 
konstatera att samtliga respondenter har haft tillgång till studie- och yrkesvägledare både under 
grundskole- och gymnasietiden. Så att kunna ge dessa studieavbrytare stöd i form av studie- 
och yrkesvägledning har därmed varit rent teoretiskt möjligt. Däremot har jag inte alls fokuserat 
på i vilken omfattning dessa studie- och yrkesvägledare varit tillgängliga utifrån 
respondenternas uppfattning vilket kan ses som en brist eftersom det möjligen kan förklara den 
brist på stöd jag tycker mig kunna se från just studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet.  
Endast en elev i föreliggande studie uttrycker att den fått stöd av sin studie- och yrkesvägledare 
i samband med studieavbrottet. Ett resultat som därmed stärker tidigare forskningsresultat 
(Andréasen m fl., 1997; Höjmark-Jensen & Pilegaard-Jensen, 2005; Skolverket, 1995).      
 
Jag tycker mig inte heller kunna se att det finns samma kontakt mellan elev och studie- och 
yrkesvägledare på gymnasiet som jag tycker blir mer tydligt i grundskolan. Det tycker jag är en 
förtjänst med den här studien eftersom det väcker tankar om att det är något som behöver 
förbättras. Åtminstone om tanken är att man skall arbeta förebyggande mot studieavbrott i 
framtiden. Med det menar jag inte att det enbart är studie- och yrkesvägledare på gymnasiet 
som brister i sitt arbetssätt. Vi vet ju att studie- och yrkesvägledare (Lindh, 1997; Lovén, 2000) 
har svårt att hinna med dessa elever som behöver särskilt stöd, framförallt på grund av för stora 
elevgrupper. Det kanske är så att det behöver satsas mer på att ha fler studie- och 
yrkesvägledare i gymnasieskolan så att det alltid finns tillgång till studie- och yrkesvägledare 
för de elever som behöver extra stöd under sin skolgång och som är i riskzonen att avbryta sina 
studier?  



 

 85 

Jag tror vidare att en studie- och yrkesvägledare skall få vara ett naturligt inslag, en naturlig 
kontaktperson i en elevs skolvardag, dit eleven alltid kan vända sig med funderingar som rör 
just elevens skolgång. En studie- och yrkesvägledare som har tid att finnas där för eleven när 
behovet finns. Och för att summera det jag anser framträder som en röd tråd genom hela den 
här studien, så är det att det tycks behöva byggas starkare relationer mellan de som arbetar i 
skolan och deras elever. Skolpersonal tycks inte vara de som en studieavbrytare per automatik 
söker upp för att berätta om sina funderingar. Jag tror faktiskt att skolan har mycket att vinna på 
att just värna om det sociala, vara uppmärksam på varje elev. Den röda tråden förstärks 
ytterligare om man tar med det pedagogen som intervjuades i den undersökningens förstudie 
beskriver om det sociala stödets betydelse i skolan, se 3.3 Presentation av den kommunala 
uppföljningsverksamheten i den utvalda kommunen. För varför får plötsligt eleven hög 
frånvaro, bristande koncentration, har svårt att hänga med i undervisningen och verkar allmänt 
skoltrött? Varför har så få av den här undersökningens deltagare samtalat med någon från 
skolan om sina tankar och varför har så få från skolan agerat när studieavbrottet blivit känt? 
Pedagogen var av den uppfattningen att många elever bär på erfarenheter av dåliga 
vuxenrelationer och att skolan måste bli bättre på att vårda sina elever. Se dem och finnas för 
dem så att de kan skaffa sig bättre erfarenheter när de väl är på gymnasiet.  
 
Jag tänker att det är viktigt, oavsett om man är studieavbrytare eller inte, att man har känslan av 
att ha en trygghet i skolan, att veta att ens lärare och annan personal i skolan, ser en och bryr sig 
om en, oavsett om eleven har planer på att avbryta sin utbildning eller inte. Det måste väl ändå 
vara bättre att skolan stödjer en elev även om den till slut ändå väljer att avbryta. Chansen 
borde då bli större att eleven bär med sin en positiv bild av skolan. Plötsligt ter sig en förbättrad 
skola så enkel och plötsligt ter sig ekonomi som en meningslös faktor att blanda in i strävan att 
få eleverna att känna att de får de stöd de behöver. För som vi sa, omtanke är trots allt gratis.  
Något annat jag tycker lyser igenom i det resultat jag fått fram och som är en viktig lärdom, är 
något jag redan varit inne lite på och det är att det här arbetet verkligen indikerar att 
studieavbrytare verkligen är unika människor. Informationen betyder mycket, både ur framtida 
forskningssynpunkt men också om vi ser till det som sker här och nu. Jag tror att det är oerhört 
viktigt att vi hela tiden påminner oss om det, när vi talar om och arbetar med studieavbrytare, 
att vi ser dem som individer och inte som en kollektiv grupp. Och min övertygelse är, att 
oavsett om jag intervjuat en studieavbrytare eller hundra, så hade jag ändå kommit fram till att 
alla dessa studieavbrytare är just unika med unika erfarenheter och unika behov av stöd. 

7.2 Metoddiskussion 
Anledningen till att jag valde att genomföra djupa intervjuer med många frågor, var att jag ville 
få fram så mycket som möjligt av mina respondenters upplevelser. Det fanns därför ett 
uppenbart behov av att få ställa följdfrågor vilket jag kunde göra i och med att jag valde just 
semistrukturerade intervjuer, samtidigt som alla respondenter fick svara på samma typ av frågor. 
Jag tycker att mitt val av metod var klokt och jag känner att jag kunde vårda de svar jag fick och 
lyfta fram deras berättelser på ett sätt som ändå blev levande. För att söka svaren till det här 
forskningsarbetets syfte och forskningsfrågor upplevdes metoden som den mest lämpade och 
jag ser därför mitt metodval som en förtjänst med det här arbetet. Däremot känns det också som 
om att life historymetoden hade kunnat vara en bra metod.  
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Särskilt eftersom förhoppningen var att få fram så mycket som möjligt av deras berättelser och 
inte styra respondenterna på samma sätt som genom att ställa redan formulerade frågor vilket 
jag gjorde nu. Det kan därför ses som en brist med den metod jag valde att bruka. Jag hade 
kanske fått en annan information om jag valt life historymetoden eftersom intervjupersonerna 
blivit mindre styrda.  
Däremot inser jag samtidigt att det rent realistiskt hade kunnat vara svårt att genomföra just life 
historyintervjuer med fyra så pass unga personer. Det hade ställt höga krav på dem och deras 
berättande och framförallt hade det krävts enormt mycket av mig som intervjuare, att genomföra 
intervjuer av life historykaraktär. Där känner jag mig alltför orutinerad.  
Jag känner dock att fördelen med att använda mig av semistrukturerade intervjuer istället för life 
historymetoden var, att jag hade en god struktur på intervjusvaren när dessa enbart 
transkriberats. När så analysarbetet skulle påbörjades var intervjusvaren redan sorterade utifrån 
olika teman vilket definitivt underlättade analysarbetet. 
 
När det gällde att öka förståelsen för de upplevelser och tankar som de som arbetar med dessa 
studieavbrytare i den här utvalda kommunen hade, valdes en kvalitativ intervju som metod. 
Frågorna var visserligen få men det fanns aningar om att det skulle komma att bli en hel del 
information och även finnas ett behov av att få ställa följdfrågor. Mina föraningar besannades! 
Att dessutom genomföra den här intervjun, på en av informanten vald tid och plats, var med 
facit i hand ett mycket klokt beslut. Det blev ett långt och givande samtal som jag har svårt 
skulle kunna överträffas per e-post, telefon eller via en enkät. Jag upplever även att den 
information som finns presenterad tidigare i uppsatsen, se 3.3 Presentation av den kommunala 
uppföljningsverksamheten i den utvalda kommunen kan berika förståelsen hos läsaren av den 
här studien för hur en verksamhet som denna är uppbyggd och hur de som arbetar med dessa 
studieavbrytare resonerar kring de här viktiga frågorna som rör just studieavbrott. De besitter 
trots en mångårig kunskap av att arbeta med just studieavbrytare vilket är få förunnat. Att lyfta 
fram även deras kunskaper i det här sammanhanget tror jag är mycket viktigt. 
Det hade givetvis varit intressant att använda sig av en metod där både studieavbrytare och 
representanter från skolan, såsom lärare, studie- och yrkesvägledare och/eller rektorer hade fått 
komma tillkänna. Ser elever och exempelvis lärare lika på den typ av stöd som behövs och om 
det behövs stöd eller är de av skilda uppfattningar?                                                                                 
Fast å andra sidan har syftet inte varit att jämföra olika åsikter. Det har även funnits en 
tidsaspekt som i viss mån fått begränsa undersökningens omfång.  
 
Jag tror inte heller att man, bara för att man inkluderar exempelvis lärare i en studie där man 
intervjuar studieavbrytare kan komma att påstå att resultatet skulle bli mer trovärdigt. Det skulle 
vara detsamma som att säga att de deltagande respondenternas upplevelser och erfarenheter inte 
är tillförlitliga, och de är ju i högsta grad sanna för dem. 
Jag upplever därför att den här studien är unik i sitt slag så tillvida att man som läsare så 
ingående får ta del av dessa fyra respondenters upplevelser av deras skolgång och studieavbrott. 
Jag har sökt men inte funnit något liknande inom svensk forskning på området studieavbrott och 
stödinsatser som så tydligt som den här undersökningen fokuserar på ett antal studieavbrytare 
som de här fyra. Att jag gjort det beror på att jag tycker att det är viktigt att deras upplevelser 
och erfarenheter kommer fram och det är uppenbarligen så att de har mycket att lära oss! Och 
det vi får ta del av, det är deras verklighet, deras berättelser, deras sanning.  
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7.3 Framtidsdiskussion 
En avsikt med det här forskningsarbetet har varit, att försöka beskriva och reflektera kring de 
här fyra respondenternas upplevelser så ingående som det varit möjligt. Information jag anser är 
mycket viktig att ta del av om man strävar efter att förbättra det förebyggande arbetet mot 
studieavbrott i framtiden. En tanke som väckts är hur många studieavbrott vi skulle få, om alla 
elever tilläts påbörja studier på ett gymnasieprogram som de allra helst vill gå? Att meritvärdet 
inte som det gör idag, fungerar som en utslagsfaktor, vilket jag anser att det gör till stor del. 
Desto högre meritvärde en elev har, ju fler gymnasieprogram får eleven tillgång till.                                                                   
Det här kan måhända låta som en idealistisk lösning men tyvärr tror jag att det inte är så enkelt 
som det kanske låter. Jag vill mena att det samtidigt skulle komma att ställa enorma krav på 
skolans studie- och yrkesvägledare och lärare också för den delen, så att varje elev i 
grundskolan når målet att genomföra ett väl underbyggt och väl övervägt val. Och även om alla 
elever fick obegränsat med tillgång till information och annat som kan ha med gymnasiet att 
göra så är det ju också orimligt att kräva, åtminstone som jag ser det, att alla elever trots allt 
stöd, känner sig redo att välja när de går i nionde klass och vet vad som intresserar dem. Å andra 
sidan kanske inställningen blir en annan om man vet att man inte behöver fundera kring sina 
betyg utan har hela gymnasieskolan och dess program öppet. Hur man rent konkret skall kunna 
testa huruvida studieavbrotten skulle minska eller inte om alla gavs tillträde till det program de 
ville helst gå är svårt att sia om. Däremot skulle det vara intressant om det i framtiden kunde 
göras ett pilotprojekt på det här området, och även utvärdera det, för att se hur väl det faller ut. 
Då skulle man kunna få en ökad förståelse för om antalet studieavbrott skulle kunna minskas i 
antal bara eleverna har goda kunskaper om och ett starkt intresse för ett särskilt program för att 
kunna genomföra sin gymnasietid på tre år. 
 
En annan fråga som väckt nyfikenhet är att göra en studie kring vad det faktiskt kostar i längden 
att strunta i att ge eleverna de stödinsatser de behöver. Är det dyrare att tillsätta de resurser som 
krävs för att en elev skall klara sin skolgång på ett tillfredställande sätt jämfört med att handskas 
med att låta elever avbryta sina studier och få längre tid i gymnasieskolan? Det tål att 
undersökas om studieavbrott ses som ett ekonomiskt problem, och det är angeläget att ta reda på 
vad som kostar mer eller mindre. Som kunde konstateras tidigare i diskussionskapitlet, se 7.1 
Resultatdiskussion, så har deltagarna i den här undersökningen haft möjlighet att få ingå i en 
åtgärd inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret vilket i bästa fall ger dem en ny 
möjlighet att återigen påbörja studier på ett nationellt program redan till hösten 2009.  
Det väcker tankar på att det inom en snar framtid behöver göras en uppföljande studie till 
Skolverkets redovisningsrapport (Dnr: 2005:3341) för att se hur långt landets kommuner 
kommit med sina uppföljningsverksamheter. Det är bara att hoppas på att en sådan studie 
kommer att visa att alla kommuner nu tagit sitt ansvar och har en fungerande 
uppföljningsverksamhet att erbjuda dem som avbryter sina studier. Jag upplever att de fyller en 
viktig funktion för de ungdomar som av en eller annan anledning avbryter sina studier men som 
ändå ser en framtid inom gymnasieskolan. I och med den kommunala 
uppföljningsverksamheten kan de fortsätta arbeta för att grunda för den framtiden. Och rent 
ekonomiskt torde det vara mer lönsamt för kommunerna att bistå med denna lagstadgade 
verksamhet (1985:1100) än att låta bli. 
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När fokus ändå ligger på den kommunala uppföljningsverksamheten tänker jag att det skulle 
vara intressant att göra en uppföljningsstudie av tidigare studieavbrytare, för att se var de 
befinner sig idag. För tack vare att studieavbrytare idag får möjlighet att stanna kvar i 
skolväsendet genom det kommunala uppföljningsansvaret torde det vara ganska enkelt att följa 
upp hur det går för de studieavbrytare som ingått i någon åtgärd. Det känns också angeläget att 
ta reda på om det fått någon betydelse för individerna att få möjlighet att ingå i åtgärd och i såna 
fall vilken betydelse. Frågan är också om vi, utöver eventuella individuella vinster, gör några 
samhälleliga vinster på att stödja dessa studieavbrytare genom att de får den här möjligheten? 
Det tål i alla fall att undersökas. Får vi kanske färre ungdomar som hamnar utanför både 
skolväsendet och arbetsmarknaden där deras konkurrenskraft är lika med noll, färre ungdomar 
som slipper leva på bidrag utan kan försörja sig på egen hand?  

I inledningen funderade jag kring dels hur genomtänkta mina respondenters studieavbrott var, 
dels om de förstod vilka konsekvenser det skulle få att faktiskt avbryta sina gymnasiestudier. 
Att det var en impulsiv handling utan någon egentlig förståelse för konsekvenserna skulle kunna 
vara en förklaring till deras studieavbrott. Märkbart är dock att samtliga respondenter under en 
längre tid funderat på om de skulle avbryta studierna eller inte samt att samtliga respondenter 
har haft klart för sig vad ett avbrott innebär i praktiken. Gemensamt är också att samtliga har för 
avsikt att fortsätta i gymnasieskolan. Det tycks alltså inte vara frågan om några snabba och 
ogenomtänkta beslut, snarare tvärtom. Det här är information, som jag tror är väldigt viktig att 
den får nå ut, då jag ibland får uppfattningen att studieavbrott bara är något som en impulsiv 
handling utan någon som helst eftertanke. Jag tror därför att forskning på området studieavbrott 
och stödinsatser skulle ha mycket att vinna på att göra en framtida djupdykning i det vi precis 
fått ta del av i den här undersökningen, alltså processen från det att tankarna på studieavbrott 
startar och hur tankarna går. Jag tror att alla vi som arbetar i skolan, beslutsfattare och andra 
intressenter har mycket att lära om den processen. Jag tror att vi i dessa processer kan finna 
många ledtrådar till hur vi kan förbättra både vårt utbildningsväsende och stödinsatser. 

En tanke som väcks utifrån vad som står att läsa i Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) är om det verkligen 
går att kalla det att eleverna har valt en utbildningsväg? Ett val förutsätter väl att det finns fler 
än ett alternativ? Eller räknas att strunta i att påbörja studierna på det enda alternativet som ett 
valalternativ? Har eleven påbörjat studier på ett program den egentligen inte alls ville från 
början, oavsett orsak, är frågan om det verkligen är rimligt att skolan anpassar undervisningen 
till varje enskild elev och ser till varje elevs förutsättningar om eleven hade det programmet som 
sitt fjärde- eller femtehandsalternativ och är den eleven i sin tur mottaglig för det stödet? Här 
tänker jag återigen att meritvärdet faktiskt fungerar som ett slags utslagsfaktor och som är 
avgörande för vilka program en elev har tillträde till. Elevens intressen och förmågor kanske är 
inom ett helt annat område än till det program som det antas till? Kan man då tvinga fram 
kunskaper och resultat? Jag tror att det kan vara angeläget att studera följderna av att en elev 
inte kommer in på sina förstahandsval i betydligt större omfattning än vad som hittills gjort. Får 
det några synliga konsekvenser för eleven och i så fall vilka är konsekvenserna?                                                                                                                      
Men hur kan vi då förhindra studieavbrotten i Sverige? Är det möjligt att genomföra ett projekt 
likt de vi tidigare tagit del av och som presenterats tidigare, se 3.1.1 Förebyggande arbete. Är 
det ens rimligt att tro att det, i likhet med USA, finns områden med en specifik 
studieavbrottsproblematik, alltså där studieavbrotten tenderar att bero på samma orsak/orsaker?  
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Frågan är om det inte är dags att det dras igång ett liknande projekt i Sverige. För vem vet, det 
kanske visar sig att orsakerna till studieavbrotten tenderar att påminna om varandra beroende på 
var du bor? Vad skulle exempelvis hända om det på alla grund- och gymnasieskolor inrättades 
ett rum eller en lokal dit ungdomar kunde gå, där vuxna fanns redo för att möta dem, lyssna på 
dem och bry sig om dem? Jag tänker på den intervjuade pedagogen, vars erfarenheter och tankar 
vi fått ta del av i den här undersökningen, och som menar just det, att en så enkel sak som att 
ordna ett ställe för eleverna att gå till, skulle kunna hjälpa till att förhindra studieavbrott. Om 
inte alla, så åtminstone förhindra några studieavbrott.  

Något annat som pedagogen är inne på, är att innebörden av mentorskapet borde förändras. 
Pedagogen menar att ett mentorskap framförallt skall innefatta tid för det sociala stödet till 
eleverna. Att det administrativa som också tillhör mentorskapet behöver få stå åt sidan. Det är 
en klok tanke som jag tror att de flesta är benägna att hålla med om. Frågan är bara hur 
realiserbart det är? Någon måste ju sköta närvaro, rätta prov, förbereda lektioner, förbereda 
prov, sköta föräldrakontakt, ha elevkontakt, hålla utvecklingssamtal, vara social, stödjande och 
givetvis även hinna vara pedagog. Listan kan göras ännu längre över alla de uppgifter som en 
mentor och lärare har idag. Det är förståeligt att det sociala stödet inte får det utrymme som 
mentorer och lärare säkerligen många gånger önskar att de hade tid för. Jag kan också ana att 
stora elevantal försvårar möjligheten att skapa goda relationer till varje elev. 

Samtidigt går det snabbt att räkna ut att vissa arbetsuppgifter lätt torde kunna utföras av någon 
annan än mentorn eller läraren själv. Båda förslag från pedagogen upplever jag därför som högst 
intressanta och något jag önskar att landets skolor skulle våga pröva. Visst genererar en sådan 
här form av förebyggande arbete, i en ökad kostnad för skolorna eftersom det kommer att 
behöva anställas personal som kan utföra arbetsuppgifterna. Det torde dock inte vara en kostnad 
som överträffar den utgift som det faktiskt kostar med studieavbrott och förlängd skoltid. Och 
frågan är som sagt om vi har råd att låta bli att arbeta förebyggande? Och på samma gång som 
förslag på insatser i skolan för att minska antalet studieavbrott föreslås, vet vi att det kan vara 
förändringar på gång i skolan. Jag tänker på det faktum att när man gör ett forskningsarbete 
under en längre tid hinner verkligheten vi lever i förändras, både en och två gånger. I det 
innefattar även utbildningsväsendet som exempelvis nu eventuellt kommer att bli annorlunda. 
Som jag beskrev i uppsatsens inledning, se 1.1 Val av problemområde, planeras nu förändringar 
för gymnasieskolan, bland annat genom att IV-programmet tas bort och ersätts med andra 
alternativ. Min fråga är då, vad händer med de elever som avbryter gymnasiet? I inledningen 
kunde vi ju läsa att hälften av alla studieavbrytare hamnar i åtgärd på just IV-programmet. Vad 
händer med dem? Det skall bli oerhört intressant att få ta del av det förslag som regeringen snart 
väntas lägga fram. Vilken uppmärksamhet kommer regeringen att rikta mot målgruppen som 
just den här undersökningen så starkt fokuserar på.  Hur vill man satsa på dessa ungdomar i 
framtiden? Var tänker man sig att de skall ta vägen?  Det är svårt att dölja att mitt hjärta klappar 
extra mycket för dessa fantastiska ungdomar och jag hoppas att de kommer att få ännu bättre 
förutsättningar att få vistas i det svenska utbildningsväsendet, på deras villkor och utifrån deras 
unika förutsättningar och förmågor. Hur det blir med den saken kan dock bara framtiden utvisa. 
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9 Bilagor 

I Bilagedelen presenteras inledningsvis det intervjuunderlag som har använts i de 

intervjuer som hållits i föreliggande forskningsarbete. Därefter återfinns de 

intervjufrågor som användes vid intervjun med en verksam i den kommunala 

uppföljningsverksamheten i den utvalda kommunen. Avslutningsvis presenteras det 

missivbrev som sändes ut per e-post till en verksam i den kommunala 

uppföljningsverksamheten som ingår i den här studien. 

9.1 Bilaga 1: Intervjuunderlag till 
studieavbrytare 
 

Inledande frågor: 

Ålder? 

Kön?                                                                                                                                                     

Vilken åtgärd befinner du dig i?                                                                                   

Hur länge har du befunnit dig i den åtgärden?                                                                         

Hur upplever du att det är att vara i åtgärd? 

 

Tema: Grundskola 

Hur har ungdomarnas skolgång sett ur fram till studieavbrottet? 

Hur upplevde du att det var att gå i grundskolan (studietakt, vänner, miljö, lärare, närvaro)? 

Hur upplevde du att själva undervisningssituationen var? 

Upplevde du att du hade stöd från lärarna respektive från din familj under grundskoletiden? På 
vilket sätt i så fall? 

Vad hade du för tankar och känslor inför att börja på gymnasiet?  

Vad visste du om gymnasiet och om att studera på gymnasiet? 

Vilket meritvärde hade du i nian? 

Vilka program sökte du? 

Upplevde du att de val du gjorde stämde överens med vad du ville gå? Beskriv. 

Hade du tillgång till studie- och yrkesvägledare under grundskoletiden? 

På vilket sätt upplevde du studie- och yrkesvägledarens roll på grundskolan? 

Hade du någon kontakt med din studie- och yrkesvägledare under grundskoletiden? På vilket 
sätt? 



 

 93 

Tema: Gymnasiet och stödinsatser 

Hur upplevde du att det var att gå i gymnasiet (studietakt, vänner, miljö, lärare, närvaro)? 

Hur upplevde du att själva undervisningssituationen var? 

Upplevde du att du hade stöd från lärarna respektive från din familj under gymnasietiden? På 
vilket sätt i så fall? (Med stöd menas exempelvis anpassad undervisning eller studie- och 
yrkesvägledning.) 

Hur kommer det sig att du behövde stöd under gymnasietiden? 

Hur såg dina gymnasiebetyg ut? 

Hade du tillgång till studie- och yrkesvägledare under gymnasiet? 

På vilket sätt upplevde du studie- och yrkesvägledarens roll på gymnasiet? 

Hade studie- och yrkesvägledaren någon betydelse för dig? På vilket sätt? 

Erbjöds du några stödinsatser under gymnasietiden? Beskriv vilka i så fall. 

 

Tema: Studieavbrottet 

Började tankarna florera på studieavbrott, i så fall när? 

Hur kommer det sig att tankarna på studieavbrott uppstod?                                                   

Hur gick tankarna på studieavbrott hos dig? 

Diskuterade du dina tankar med någon? Vem eller vilka i så fall?                                                                                                                             

Upplevde du att det fanns valalternativ till studieavbrott?                                                             

Vad visste skolan om dina tankar om att avbryta dina studier?                                                                                                         

När fick skolan veta om dina tankar?                                                                                               

Vilken respons fick du från skolan?  

Vilken hjälp fick du från skolan i form av stödinsatser eller annan hjälp för att förhindra 
studieavbrottet? Hur såg denna hjälp, dessa stödinsatser ut? 

Vilka personer var involverade från skolans sida när det gällde stödinsatserna? 

När skedde studieavbrottet?                                                 

Vilken eller vilka orsaker anser du låg bakom studieavbrottet? 

Var studieavbrottet frivilligt eller inte? Beskriv. 

Upplevde du studieavbrottet som positivt eller negativt? På vilket sätt?                                                      

Förstod du vad ett studieavbrott skulle innebära? Beskriv.                                                                  

Hur togs beslutet att avbryta studierna? Individuellt, genom samarbete eller beroende av någon 
annan och vem i så fall? 

Skiljer sig din syn på studieavbrottet idag jämfört med för tiden för studieavbrottet? 
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Tema: Vilka stödinsatser hade behövts 

Vad anser du att skolan kunnat göra för att förhindra studieavbrottet? 

Hade något annat eller någon annan kunnat förhindra ditt studieavbrott? Beskriv. 

Vad har det betytt för dig att ingå i en åtgärd inom ramen för det kommunala 
uppföljningsansvaret? 

Har du något mer att tillägga när det gäller studieavbrott och stödinsatser? 

  

Avslutande fråga: 

Är det okej om jag kontaktar dig om det skulle visa sig att jag missat något under vår intervju? 

På vilket sätt passar det att jag tar kontakt med dig? 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuunderlag till 
uppföljningsverksamheten 
 
 
Vilka roller och arbetsuppgifter har ni som arbetar där? 
 
Ser ni någon förändring i antal studieavbrytare från tidigare år? Om ja, på vilket sätt? 
 
Hur ser gruppen studieavbrytare ut hos er? (Könsfördelning, ålder, vilka åtgärder befinner de 
sig i och så vidare.) 
 
Hur arbetar ni tillsammans med era studieavbrytare? 
 
Vad tror ni det beror på att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier? 
 
I vilken årskurs upplever ni att de flesta studieavbrott i er kommun sker? 
 
Vad tror ni att det beror på att flest studieavbrott sker då? 
 
Hur tror ni att man skulle kunna minska antalet studieavbrott? 
 
Är det något mer ni vill berätta om er uppföljningsverksamhet och ert arbete med 
studieavbrytare? 
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9.3 Bilaga 3: Missivbrev 
 

Missivbrev till intervjuundersökning 

Jag heter Karin Funcke och studerar på Stockholms Universitets Magisterkurs för studie- och 
yrkesvägledare. Jag har precis påbörjat arbetet med min studie som kommer att fokusera på 
ungdomar som avbrutit sina studier under gymnasietiden och som nu befinner sig i någon åtgärd 
inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. Meningen med uppsatsarbetet är att få en 
förståelse, genom att intervjua dessa ungdomar, det vill säga studieavbrytarna, om de 
stödinsatser som de fått tiden innan studieavbrottet. Med stödinsatser menas exempelvis 
anpassad undervisning eller studie- och yrkesvägledning. Syftet med min studie är därför att 
undersöka om ungdomarna upplevde att de fick stöd under gymnasietiden i ett försök att förstå 
varför studieavbrott ändå sker. Avsikten är vidare att beskriva och reflektera över ungdomarnas 
erfarenheter med förhoppning om att det skall vara till nytta för framtida förebyggande arbete.  

Eftersom målgruppen är studieavbrytare som nu befinner sig i någon åtgärd inom ramen för det 
kommunala uppföljningsansvaret vänder jag mig inledningsvis till Dig som är verksam i en 
kommunal uppföljningsverksamhet och som möter studieavbrytare i ditt arbete. Min önskan är 
att du skall kunna bistå med hjälp så att jag personligen kan komma i kontakt med den grupp 
ungdomar ur den målgrupp jag efterfrågar, det vill säga samtliga studieavbrytare som nu 
befinner sig i åtgärd i er uppföljningsverksamhet. Min förhoppning är därefter att få komma till 
er verksamhet, vid ett tillfälle som passar er, och presentera mitt arbete för dessa ungdomar för 
att i bästa fall kunna finna fyra respondenter till min intervjuundersökning. Tror du att du skulle 
kunna hjälpa mig att komma i kontakt med dessa studieavbrytare? Det jag behöver hjälp med är 
att, vid ett tillfälle, samla ihop studieavbrytarna för en kortare informationsstund där jag får 
möjlighet att presentera min kommande undersökning. Önskvärt är om informationen kunde 
hållas under vecka 5 eller vecka 6, på en plats där det passar er bäst. 

Den här undersökningen bygger på frivilligt deltagande och samtliga deltagare och kommuner 
kommer att vara och förbli anonyma. Allt material jag erhåller kommer endast att användas för 
mitt forskningsändamål. Materialet kommer att förvaras otillgängligt för obehöriga under 
arbetets gång och så snart uppsatsen är godkänd kommer allt arbetsmaterial att förstöras. 
 
Då jag har begränsat med tid kommer jag att kontakta dig per telefon eller e-post senast under 
vecka 6 2009, för att diskutera om du tror att min undersökning är möjlig att genomföra i er 
kommun eller om du har frågor som rör mitt arbete eller kommande undersökning.  
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning 
Karin Funcke  
 
Karin Funcke    
Mobil: xxx-xxx xx xx   
E-post: xxx@xxx.xx
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