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Sammanfattning 
 

Arbetet handlar om hur skolorna och andra aktörer inom kommunen arbetar med elever som 
vill göra avhopp från gymnasiet och samt hur kommunala aktivitetsansvaret fungerar och hur 
studie- och yrkesvägledare arbetar runt problematiken. Syftet med studien är att få en ökad 
förståelse kring avhopp, vilka metoder används för att motverka avhopp och hur det 
kommunala aktivitetsansvaret fungerar. Det här arbetet använder sig av en kvalitativ metod. 
Undersökningen visar brist på lagarna och styrdokumenten runt avhopp. Det belyser att 
studie- och yrkesvägledare har fått mycket ansvar kring arbetet men inga riktlinjer att arbeta 
efter. Undersökning belyser att det är ett problem med tiden och vetskap om hur man bör 
arbeta med problemet. Främsta arbetsmetoden Studie- och yrkesvägledare använder sig av är 
samtal med eleven, där karriärteorier används. Studie- och yrkesvägledare arbetar inte med 
uppföljningen. Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år har flyttas 
från skolorna till andra aktörer inom kommunen, såsom Ungkraft och Ungdomstorget. 
Riskerna som arbetet belyser är att ungdomarna kan hamna i socialt utanförskap och inte 
lyckas etablera sig i arbetsmarknaden om övergången mellan skolorna och Ungdomstorget 
och Ungkraft.   

Sökord: Studie- och yrkesvägledare, avhopp, Kommunala aktivitetsansvaret och 
Karriärteorier. 
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Inledning 
Många elever väljer att avsluta sin utbildning på gymnasiet i förtid, det orsakar problem både 
för individen och för samhället. Problemområdet i studien handlar om elever som väljer att 
göra avhopp från gymnasiet, samt hur man arbetar med uppföljning för elever som hoppar av 
gymnasiet. När elever väljer att göra ett avhopp från gymnasiet kan det leda till problem för 
ungdomarna. Om ungdomarna inte har någon sysselsättning, kan det hända att ungdomarna 
hamnar i ett socialt utanförskap och det kan påverka deras framtid och skolan i ett längre 
perspektiv och bli ett samhälles problem. När ungdomar väljer att avsluta sin utbildning i 
förtid och inte väljer att fortsätta sina studier påverkar det deras möjlighet till att hitta ett 
arbete. Avhopp kan även leda till meningslöshet för individen och det påverkar deras 
karriärutveckling negativt eftersom de får betydligt svårare att etablera sig i samhället och på 
arbetsmarknaden utan en fullständig gymnasieutbildning.  

Skolverket beskriver i rapporten frånvaro och närvaro i gymnasieskolan att det finns ett stort 
problem när ungdomar utan en fullständig gymnasieutbildning när de ska etablera sig på 
arbetsmarknaden. Därför har det av stor betydelse för hur länge ungdomarna har gått i skolan. 
Enligt skolverket har ungdomar som spenderat en kortare tid i skolan en större risk att komma 
utanför arbetsmarknaden (Skolverket, 2014, s 6ff). Därför är det viktigt att fånga upp elever 
som är i riskzonen för att hoppa av gymnasiet och motverka att elever istället inte väljer att 
göra ett avhopp från sina studier. Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll för att fånga 
upp de elever som är i riskzonen och vägleda de och visa vilka möjligheter de har och försöka 
vidga deras perspektiv och förklara vad konsekvenserna kan bli när de väljer att göra ett 
avhopp från sina studier. Ett avhopp kan bero på många olika orsaker. Det är därför viktigt att 
elever får det stöd som de är berättigad till på skolan. Lärarens riksförbund förklarar att en del 
av problemet är att studie- och yrkesvägledares har för många elever per vägledare på skolor 
och tätheten är låg för många gymnasieskolor och det leder till att eleverna inte får den hjälp 
de behöver med vägledning och studier, vägledningsbehoven för elever blir därmed svårt att 
tillgodoses och ge mer tid åt den enskilda eleven. (Lärarnas Riksförbund, 2012, s 5). Även om 
gymnasieskolan är en frivillig skolform så påbörjar de allra flesta ungdomar en 
gymnasieutbildning idag. Men det är långt ifrån alla elever som slutför en 
gymnasieutbildning. Enligt beräkningar som har gjorts över hur många ungdomar som inte 
finns i studier eller arbete så syns det tydligt att många ungdomar hamnar i utanförskap och 
utan sysselsättning. Enligt rapporten Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i 
gymnasieskolan finns det tydliga riktlinjer för vad kommunerna har för skyldighet till att 
erbjuda en gymnasieutbildning till alla ungdomar som ännu inte har avsluta sina 
gymnasiestudier ända fram tills de har fyllt 20 år men det är många gånger en svår uppgift för 
kommunerna och därför bör det förbyggas innan ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet. 
Studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolor har en otroligt viktig roll för arbetet med 
elever som funderar på att göra ett avhopp från gymnasiet. (Skolverket, 2011, s.8). Studie- 
och yrkesvägledaren har en position på skolor som är speciell och bör finnas där för eleverna. 
En annan problematik som finns är att det finns väldigt lite riktlinjer och lagar kring avhopp. 
Studie- och yrkesvägledare borde vara en resurs till att förebygga avhopp men verkligheten 
ser ofta annorlunda ut och det kommer vi att titta närmare på i arbetet och hur man egentligen 
arbetar med elever som väljer att hoppa av gymnasiet, vilka metoder används på effektivt sätt 
minska avhopp. Hur fungerar det med uppföljning och hur arbetar man med avhopp är en stor 
utmaning för både studie- och yrkesvägledare och kommuner.  Enligt magasinet Dropouts är 
problematiken och behovet av en studie- och yrkesvägledare väldigt viktigt för att kunna 
möta problematiken kring avhopp för eleverna. Enligt statistik är det 10 % som väljer att 
hoppa av gymnasiet, det är 15 % som går ut gymnasiet med F i ett ämne eller fler. (Granath, 
Håkansson & Senneby. 2014. s 3).  
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Syfte 
Syftet med arbetet är att öka förståelse kring problematiken med avhopp, samt på vilket sätt 
studie- och yrkesvägledare arbetar med problemet. Det kommer även undersökas hur på 
vilket sätt uppföljningen fungerar för elever som väljer att göra ett avhopp från gymnasiet och 
vilka åtgärder som görs för eleverna och vilka metoder som används för att förebygga avhopp 
för eleverna och vad det kommunala aktivitetsansvaret gör för eleverna. 

  
Frågeställningar 

x På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med avhopp inom gymnasieskolan? 

x Vilka metoder identifierar studie- och yrkesvägledare för förbygga att elever inte 

väljer att slutföra sina gymnasiestudier? 

x På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med uppföljning av ungdomar som 

har valt att göra ett avhopp från gymnasiet? 

x Hur fungerar det med uppföljningen i det kommunala aktivitet ansvaret för elever som 
har gjort ett avhopp från gymnasiet? 

Bakgrund 
Enligt statistik från Landsorganisationens (LO) rapport ung vuxna som varken arbetar eller 
studerar i Sverige (2015). Visar att de var 117 026 ungdomar under år 2015 som var i åldern 
16-25 år som varken arbetade, studerade eller utförde någon sorts praktik under år 2012. 
Statistik från Arbetsförmedlingen visar att ca 77 000 ungdomar inte har haft något arbete eller 
utfört några studier på en period på 3 år, och ca 20 000 inte heller har haft någon kontakt med 
myndigheter, hemkommun eller arbetsliv. I Statistik av SCB från 2013 förklaras i LO-
rapporten att 13 % av ungdomarna i Sverige inte har arbetat, studerat eller haft någon sorts 
praktik, och att ca 10 000 inte har arbetat eller har haft någon sysselsättning under en period 
på 10 år, perioden mellan 2000 till 2010. Ungdomarna som är representerade i rapporten är de 
som inte har avslutat sina gymnasiestudier och de ungdomarna är tydligt överrepresenterade i 
statistiken (Lo, 2015 S:8f). Statistiken förklarar att det finns en stor problematik kring avhopp 
och uppföljning för ungdomar, det är något som behövs undersökas mer för att få en 
förståelse kring varför många ungdomar väljer att göra att hoppa av gymnasiet och väljer att 
inte ha någon kontakt med kommunen eller myndigheter. Det är alldeles för många ungdomar 
som faller mellan stolarna. Forskning visar att ungdomar som inte har fullföljt sina 
gymnasiestudier har svårt att få ett bra arbete, och det påverkar möjlighet till ett bra liv. 
Personer som inte har fullföljt gymnasiet har större risk att hamna i utanförskap, arbetslöshet, 
kriminalitet. Det leder många gånger till försämrad fysiskförmåga och psykisk hälsa. Det är 
inte bara på individuell nivå som det blir stora kostnader för samhället, då 8-10% av 
individerna som inte avslutar sina gymnasiestudier kan hamna i utanförskap och får stora 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Att motverka avhopp är en viktig del i arbetet 
med att förebygga utanförskap. Forskning visar att utbildning är en viktig faktor för 
människor ska känna att de är delaktiga i samhällslivet. 

Beräkningar som har gjorts av nationalekonomen Ingvar Nilsson visar att det blir en stor 
kostnad för samhället när individer inte går klart skolan och kan arbeta och betala skatt, det 
han kom fram till är ca 15 miljoner kr är kostnaden för varje individs livstid och det visar sig 
genom förlorade skatteintäkter och ökade sociala kostnader (Modigh, 2013. s.6: f)  



 

3 
 

 
Begreppsförklaring 
Kommunernas aktivitetsansvar (KA)  
Kommunernas aktivitetsansvar är för ungdomar som inte har fullgjort gymnasiet, 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Elever som inte har fått examensbevis utan 
endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Det är elevens hemkommun som har 
aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd 
(Skolverket, 2016). 

Elevhälsoteam 
Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
kompetenser. Elevhälsoteam kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsoteam ska stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål (Skolverket, 2016). 

Avhopp 
De som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller får en examen. Även studieavbrott ingår 
under begreppet avhopp. 
 
Introduktionsprogram (IM) 
Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever 
möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på 
heltid och eleven följer en individuell studieplan (Skolverket, 2016). 

Kapital/Habitus 
Ingår i karriärvalsteorin Careership och bygger på Pierre Bourdeus tankar kring kapital och 
habitus. Habitus handlar om beteendemönster och värderingssystem hur vi människor agerar i 
olika situationer. Det finns olika kapital ekonomiskt kapital som handlar om pengar, socialt 
kapital hur stort nätverk av kontakter man har, Kulturellt kapital som handlar om uppfostran 
och kultur.  
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Styrdokument och Lagar 
Skollagen beskriver att skolor behöver ha en tillgång till en studie- och yrkesvägledningen för 
elever. Enligt paragraf 29§ ska det finnas personal med kompetens som uppfyller elever 
behov av vägledning. 

”29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och 
förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den 
som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 
vägledning” (SFS 2010:800). 

När ungdomar har valt att göra studieavbrott, så behöver Sveriges kommuner följa enligt 
paragraf 9§ att hemkommunen ska under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt. Lagen infattar ungdomar mellan 16 
och 20 år.   

”9 § En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad 
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har 
fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 
i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning (aktivitetsansvar)”(SFS 2010:800) 

Enligt Skollagen paragraf 9§ ska kommunerna även införa ett register över ungdomarna som 
infattas i aktivitetsansvaret (SFS 2010:800). 

I allmänna rådet som är lagar och regler för hur man bör arbeta som studie- och 
yrkesvägledare. I paragraf 29§ beskriver allmänna rådet att studie- och yrkesvägledare 
behöver tillgodose elevens behov på ett sådant sätt att eleven får lära sig kunskaper om sig 
själv och de olika valalternativ som finns. Elever i grundskolan och i gymnasieskolan har inte 
liknade livserfarenhet som elever i vuxenutbildningen. Det gör att vägledaren behöver 
anpassa sitt arbetssätt som det förklaras i allmänna rådet. (Allmänna rådet, 2013, s 12f)  

”Grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har 
möjlighet till en mer långsiktig planering, där studie- och yrkesvägledning i undervisningen 
kan kopplas till den personliga vägledningen. På så vis bildas en helhet för eleven.” 
(Skolverket, 2013, s 14).  

Under ett vägledarsamtal bör Studie- och yrkesvägledaren vidga elevens perspektiv. Det 
betyder framförallt att elevens förutsättningar. Vidga perspektiv skrivs det i allmänna rådet att 
Studie- och yrkesvägledare behöver utgå från eleven och genom det klargöra hur det ser ut för 
eleven och vilka möjligheter som finns. (Skolverket, 2013, S 35). 
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Tidigare Forskning 
 
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin 
utbildning 
I rapporten Motverka studieavbrott har det gjorts en undersökning om olika sätt man kan 
motverka studieavbrott på gymnasieskolor. Enligt Sveriges kommuner och landsting förklarar 
i rapporten att de har tagit hjälp av statistik från Statiska centralbyrån (SCB). Har de 
undersökt hur elever som har fullföljt gymnasiet under de senaste åren. Rapporten har kommit 
fram till att elever som inte har uppnått målen för fullständig gymnasieutbildning på 3 eller 5 
år har saknat i utbildningen. Rapporten har även gjort intervjuer i 9 olika kommunala 
gymnasieskolor. De 9 skolorna har visat på en god förmåga att hjälpa elever som inte har en 
fullständig gymnasieutbildning. I rapporten har de kollat närmare på hur de arbetat för att 
minska och motverka studieavbrott. De har tagit stöd från intervjuerna och har hittat 
gemensamma faktorer för att motverka studieavbrott och avhopp. I rapporten förklarar de att 
ett bra bemötande är avgörande för hur elever trivs och därmed kan slutföra sin utbildning och 
beskriver att bra bemötande har varit något som skolorna de har varit kontakt med har haft 
gemensamt. Bra bemötande handlar om att tro på elevens förmåga och möta dem som unika 
och likvärdiga individer. Tydliga mål och betoning på resultat har gjort en skillnad för hur 
skolor lyckas med att utbilda eleverna. En annan stor betydelse är att skolorna mäter och 
analyserar studieavbrott och genomför åtgärder för att så många elever ska klara sina 
utbildningar. Det är viktigt att vara på rätt utbildning och det är en betydelsefull orsak till att 
elever känner motivation för sina studier. Där man har ett flexibelt utbud och en bra 
introduktion och tillgång till studie- och yrkesvägledning hjälper elever att hitta rätt studieväg. 
Kvalitet genom samarbete och delaktighet är en framgångsfaktor för att eleverna på skolorna. 
Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov är viktigt och en central i arbetet som 
framgångsrika skolor använder sig av. I rapporten förklarar de även vikten av noggrann 
uppföljning av elevers studieresultat och användningen av den breda kompetens som 
elevhälsoteams på effektivt sätt. Studien visar även att var tredje elev behöver längre än tre år 
på sig för fullfölja sin utbildning, det kan annars leda till att elever avbryter sina studier helt 
och hoppar av. I rapporten beskriver även att det finns ett tydligt mönster på att elever som 
går yrkesförberedande program väljer att göra studieavbrott i större grad än elever som går i 
ett studieförberedande program och att de flesta avhoppen sker i årskurs tre. Det beskriv även 
att kraven på kompetens ökar på arbetsmarknaden vilket innebär att personer som högst 
uppnått grundskoleutbildning har svårt att få varaktiga jobb. (Klefbom. 2012. S.8: f) 

GR Drop Outs – ett projekt för att motverka utanförskap 

I rapporten GR Drop outs handlar om avhopp och hur det kan leda till utanförskap. I Sverige 
och även andra länder i Europa har kraven på utbildningsnivå höjts och mindre det finns 
mindre arbetstillfällen och möjligheter för de som inte har slutfört en gymnasieutbildning. 
Ungdomarna som inte har slutfört en gymnasieutbildning har betydligt svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Många som inte har slutfört en gymnasieutbildning saknar ofta även en 
lång praktisk arbetslivserfarenhet som många gånger är ett krav för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning väljs ofta bort av 
arbetsgivare redan innan första intervjun. Rapporten beskriver även att statistiken för unga 
som varken arbetar eller studerar har legat mellan 8 till 10 % under 2006 till 2011. En stor 
grupp unga är utanför arbetsmarknaden. Enligt arbetsförmedlingen beräkningar visar att 
77 000 unga mellan 16 och 20 år varken arbetat eller studerat på tre år och att ca 20 000 inte 
har varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller haft någon kontakt med hemkommunen via det 
kommunala informationsansvaret. 
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Det finns en stor chans att ungdomar som inte har varit i kontakt med kommunen och det 
kommunala informationsansvaret riskerar att fastna i arbetslöshet, de har inte då möjligheten 
till försörja sig själva som är viktigt för att få ett självständigt liv. Gruppen med ungdomar 
som saknar gymnasieutbildning är en särskilt utsatta. Dessutom har de många gånger sämre 
psykisk och fysisk hälsa, hamnar oftare i kriminella aktiviteter och deltar inte aktivt i 
samhället i jämförelse med personer som har en gymnasieutbildning. I arbetet med att 
motverka utanförskap är därmed otroligt viktigt för att hjälpa personerna att bli delaktiga i 
samhället. (Modigh. 2013. S.6: f) 
 
Teoretiska utgångpunkter 
Careership 
Careership är en karriärteori och skriven av Phil Hodikson och Andrew C. Sparkes. Teori är 
baserad av en sociologisk teori och handlar om karriärval. Mycket av deras teori kommer från 
Pierre Bourdieus tankar kring habitus och kapital. Teorin kan användas för att kunna förstå 
personens tankar kring vad den har för möjligheter och vad som gör att de inte kan nå dit de 
vill. I Careership finns det tre olika dimensioner som är viktiga komplement till Habitus 
(Beteende). I den första dimensionen handlar om pragmatiska rationella. Det kan kort 
beskrivas att individen väljer rationellt. Det betyder att personen väljer genom att antingen 
välja eller att avböja ett alternativ. Hur vida individen ställer sig till alternativet påverkas av 
hur individen tänker kring sig själv och sina möjligheter. Det handlar även om känslor kring 
valen de ställs inför. Hodikson och Sparkes kallar det för handlingshorisont. Handling 
horisonten kan beskrivas att du påverkas av det individen redan har upplevt men även kring 
andras åsikter om olika saker som personen har funderingar kring och fått information om. 
För att skapa en egen förståelse. Den andra dimensionen i teori handlar om interaktionen med 
andra aktörer som i arbetet kan mest vara relevant till föräldrar, skolans olika professionalitet 
till exempel studie- och yrkesvägledning. Det vilken påverkan på hur en person gör sina 
beslut men även påverkan av hur mycket personen har i de olika kapitalen. I den tredje och 
sista dimensionen handlar det om brytpunkter som kan vara strukturella, påtvingande och 
även frivilliga. (Lundahl, 2010, s. 25: f). 

 
Konstruktivistisk teori 
Konstruktivistisk teori av Vance Peavy är en karriärteori som bygger på Mark. L Savickas 
version av konstruktivistisk teori. Enligt Peavy så finns det fem viktiga punkter kring själva 
tänkandet och användningen av konstruktivistiskt teori. Konstruktivistiskt tänkande är inte 
strikt psykologiskt, det finns även filosofiskt, sociologiskt och även litterärt. Inom 
konstruktivistiskt tänkande så gäller det att inspirera och använda av olika uttrycksformer 
speciellt genom att använda sig av metaforer. 
Konstruktivistisk tänkande handlar inte om att ge entydiga svar för att sedan isolera omstridd 
fakta, man kan vara öppen för att experimentera för att se skillnader och differentes. Man 
använder sig inte av metaforer för att skapa. Man använder sig av metaforer när man vill få 
variation och olikheter för nyskapande, istället för fokusera på något som redan är känt. 
Konstruktivistiskt tänkande handlar mer om att skapa förändring istället för att använda 
fastlagda metoder för istället skapa något nytt och meningsfyllt. (Peavy, 1998, s.22: f)  
 
I Konstruktivistisk teori så ligger fokusen på individen, samt de fem olika jagen och det 
metaforiska jaget som påverkas av hur individen använder sig av språk och minne. Hur tänker 
individen och hur uppfattar individen sig själv och utifrån de fem olika jagen som är 
kompetens jaget som handlar om arbete och utbildning, Fritidsjaget som handlar om intressen, 
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relationsjaget om nära relationer och familj, hälsojaget hur man mår och hälsa, 
Värderingsjaget även kallat andliga jaget handlar om värderingar och världs vy. (Andergren, 
2015, s.131) 
 

Metod  

I det här kapitlet kommer metoder som används för det här arbetet och beskriva vilka 
förhållningsätt som har används vid olika metoder. 
 
Kvalitativ Studie 
Den här studien är en kvalitativ studie där arbetet bygger på kvalitativ data. Det innebär att 
det kommer användas intervjuer, dokumentationen och litteratur för att kunna få en trovärdig 
data insamling. Tidigare forskning bearbetas för att få en djup förståelse till själva 
problemområdet. Den största fokusen är på berättande från intervjuerna.  

Det finns fördel och nackdel med att använda sig av kvalitativt data. Fördelarna med att 
använda sig av sådan data är framförallt att det finns en koppling mellan datainsamlingen och 
själva analysen. Denscombe skriver att ”forskning genererar är ”Förankrad till 
verkligheten”.(Denscombe, 2009, S 398). Detta innebär att empirin kan gå mer in på djupet 
och bli mer detaljerad. Det betyder att det finns möjlighet att få en djupare förståelse och 
samtidigt ökad insikt till komplexa social situationer. Den sista fördelen med en sådan 
förhållningsätt är att det finns möjlighet att det blir alternativa svar. Det betyder att det tillåts 
att det finns mer än en giltig förklaring. (Denscombe, 2009, S 398f). 

Nackdelen med denna metod är framförallt är att den kan bli för subjektiv. Skribenternas egen 
bakgrund, identitet och värderingar kan påverka arbeta negativt. Det är något som vi är 
medvetna om. Istället försöker vi inte bara använda sig av endast en metod. Vi kommer 
använda sig av olika metoder och källor för att garantera att det blir så objektivt som möjligt. 
När empirin ska förklaras kan det finnas en risk att det är alltför lätt beskrivande enligt 
Denscombe. Även tydligheten med att analysen i kvalitativ studie kan ta längre tid än andra 
som i sin tur kan påverka arbetet. Det har vi upplevt att transkribera intervjuerna tog längre 
tid än vad vi hade planerat. (Dencombe, 2009, S 399ff).  

Datainsamlingsmetoder  
Den datainsamling vi har i det här arbetet är det som har kommit fram i intervjuerna och även 
har vi använt av oss dokument från skollagen, allmänna råd för Studie- och yrkesvägledare, 
andra rapporter som kan hjälpa inför och efter intervjuerna.  

Genomförande av intervjuer 
Arbetet är intervju baserad. Denscombe förklarar att det är bra att använda sig av intervjuer 
om man är intresserad att ta reda på åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det som 
gör att vi valde att använda sig av denna metod är dels för att se hur Studie- och 
yrkesvägledares och andra aktörers erfarenheter, åsikt påverkar uppfattning kring studiens 
problemområde. Intervjuerna kommer vara semistrukturerad. (Bilaga 1), (Bilaga 2). Det gör 
att vi kan ställa fler följdfrågor och det öppnar upp för en mer levande intervju. En 
semistrukturerad intervju innebär att vi har förberett frågor som vi vill ha besvarade för att 
kunna svara på frågeställningarna i studien. Förhållningsättet i studien innebär att ge den 
intervjuade möjligheten att utveckla sina synpunkter. Vi valde att spela in varje intervju. Det 
blev främst intervjuer som innebar besök. Några av intervjuerna genomfördes genom telefon 
och spelades in. (Denscombe, 2009, S 231ff). 
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Fördelen med att använda sig av intervju som metod är att man får tillgång till data som är 
djupgående och detaljerad. Då den som undersöker kan få insikt kring hur informanten tänker 
kring problemområdet. Informanten egna värderingar, ståndpunkter om vad personen själv 
anser är de centrala faktorerna. (Denscombe, 2009, S 267f). 

Det finns flera nackdelar med att använda sig av intervju som metod är för att det är en 
tidskrävande metod. Empirin av en intervju förklarar Denscombe att det inte ger ett 
standardiserade svar. I de 5 intervjuerna har det fokuseras på öppna svar. Vi har tänkt att inte 
slutna frågor för att bra svar när vi valde att använda oss av semistrukturerade intervju frågor. 
Denscombe beskriver att om man använder sig av ljudinspelade maskin kan det leda till att 
informanten blir osäker och det ger hämningar. Det var inget vi upplevde under våra 
intervjuer. (Denscombe, 2009, S 268f). 

Aktörerna som arbetar med kommunala ansvaret 
Vi har valt att inkludera 2 organisationer i arbetet som jobbar med det kommunala 
aktivitetsansvaret. De två organisationerna heter Ungdomstorget och Ungkraft. 
Ungdomstorget och Ungkraft är två aktörer som har sina verksamhet i två olika kommuner. 
Ungkraft är verksam i Piteå kommun och Ungdomstorget är verksam i Umeå Kommunen. 
Det som är lik dem är att de båda har fått uppdrag av kommunerna att arbeta med de 
ungdomarna som infattar i det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Urval av intervjupersoner 
Informanter i arbetet är personer som är utbildade Studie- och yrkesvägledare och personer 
som arbetar med uppföljning med ungdomar när de väljer att göra ett avhopp från gymnasiet. 
Informanterna i uppföljning är från olika projekt som arbetar med uppföljning av elever som 
väljer att göra ett avhopp från gymnasieskolan. Vi valde att intervjua fem informanter, två 
studie- och yrkesvägledare och tre personer som arbetar med uppföljning av elever från 
gymnasieskolor. 

Kravet på urvalet av studie- och yrkesvägledare är att de behöver arbeta inom gymnasieskolan 
har en studie- och yrkesvägledare examen. För de andra aktörerna är kravet att de arbetar med 
uppföljning med ungdomar. Val av informanterna gjordes inte slumpmässigt utan vi gjorde ett 
subjektivt urval och ett snöbollsurval. De båda studie- och yrkesvägledarna valde vi genom att 
handplocka dem i tanken att de kan ge ett så bra svar som möjlig till arbetes syfte och 
forskningsfrågor. Snöbollurvalet användes till de tre personerna som arbetar med 
uppföljningen. Det betyder att vi fick rekommendationer en av studie- och yrkesvägledarna 
som hade en kontakt med en av Ungkraft. De andra två informanterna var händelse förloppet 
på ett liknade sätt, att några personer rekommenderade till både Ungkraft och Ungdomstorget. 
(Denscombe, 2009. S 37f.). 

Etiska riktlinjer 
I Vetenskapsrådet förklaras det i reglerna att om man utför ett vetenskapligt arbete, är enligt 
av reglerna för informations krav. Vi valde att skicka en förfrågan till varje informant med ett 
informationsbrev (Bilaga 3) där vi förklarade vad studien kommer handla om och de har 
möjlighet att välja att inte delta i intervjuerna och möjligheten att dra sig ur under processen. 
Vetenskapsrådet skriver att det ska vara tydligt att framgår att medverkande är frivilligt och 
att den empirin bara kommer att används för forsknings arbetet. Det förklaras i informations 
brev och samt frågar vi innan vi börjar inspelningen under intervjuerna. (Vetenskapsrådet, 
s.7: f) 
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Analysram 
För att lättare kunna analysera empirin har vi valt att transkribera de inspelade intervjuerna. 
Tillvägagångsättet vi har använt oss av under bearbetningen av empirin, är att man först har 
läst igenom data och försöka se de underförstådda betydelserna av det personen har sagt. Vi 
har gjort en tolkningar av data med hjälp av filter, som till exempel karriärteorier, lagar och 
allmänna rådet för studie och yrkesvägledare och tidigare forskning som beskriver 
problemområdet. Vi presentera den bearbetade empirin i resultatet. Karriär teorier som 
används är konstruktivistisk teori av Peavy och Careership som är skriven av Hodkison och 
Sparkes som vi använder för öka förståelse kring hur studie- och yrkesarbetare arbetar kring 
elever som riskerar eller gör ett avhopp. (Denscombe, 2009, 369ff). 

 

 

Kritiska aspekter  
Det kritiska med intervjuerna är att vi har utfört tre intervjuer genom telefon, på grund av att 
vi inte haft möjlighet att träffa tre av informanterna, nackdelen med telefonintervjuerna är att 
ibland hördes inte informanterna så bra och det hände ibland att det blev störningar, samt att 
vi inte har haft möjligheten att träffa informanterna vi pratat med över telefon personligen. 
Fördelen med att träffa informanter är att det blir mer avslappnat och det blir lättare att ställa 
följdfrågor och man har även möjligheten att avläsa mer av personen. Nackdelen med att 
möta personen är tidsaspekten det tar många gånger längre tid. En annan kritisk aspekt med 
intervjuerna är att vi inte har skickat våra intervju frågor innan intervjuerna vi valde istället att 
skicka en informations brev, Syftet är att informera informanternas rättigheter till att vara 
anonyma och att vi kommer att spela in samtalen, samt att de får dra sig ut om de inte känner 
sig bekväm med intervjun. Vi har valt två olika metoder av urval som kan bli en kritisk 
aspekt. Det positiva med att växla mellan urval är att vi har fått en ökning i intervju urvalet, 
som även Denscombe förklarar med fördelen att använda sig av metoden snöbollseffekten. 
Nackdelen är att man inte har någon direkt struktur som leder till att det blir mer arbete. I 
tidigare forskning används två djupgående studier, från Sveriges kommuner och landsting och 
pedagogiska centrum i göteborgsregionens. Dessa källor är från statliga institutioner det kan 
vara kritiskt eftersom det är statligt och styrt forskning från högre instanser. (Denscombe, 
2009, 37f). 

Resultat 
I den här delen kommer empiri från intervjuer och huvud fokusen kommer vara kring syftet 
och forskningsfrågorna, där ämnet avhopp kommer beröras. Vi har valt att strukturera upp det 
genom att börja berätta från en studie- och yrkesvägledare perspektiv, som först möter 
problemet och sedan vad som händer efter deras insatts. Namnen som används för 
informanterna är pseudonymer. 

 

Arbetsmetoder på gymnasieskolan 
Informant Lena arbetar på en gymnasieskola i Norrbotten. Lena är utbildad till studie och 
yrkesvägledare och har arbetat som studie- och yrkesvägledare sedan ett par år tillbaka. Idag 
har Lena ansvar för två yrkesprogram och vissa IM program (Introduktions program). Om 
uppdraget som studie- och yrkesvägledare påpekar Lena att det inte riktigt finns några direkt 
riktlinjer att följa kring uppdrag som studie- och yrkesvägledare i skolan enligt henne. Lena 
förklarar att med hjälp av kollegor på arbetsplatsen lärde hon sig snabbt hur hennes uppdrag 
som studie- och yrkesvägledare bör gå till.  



 

10 
 

Lena har två övergripande uppdrag som infattas hennes yrkesroll som studie- och 
yrkesvägledare på skolan. Det första uppdraget handlar om att hjälpa eleverna på bästa sätt så 
att det gynnar deras planer på framtiden. Det infattar plocka ihop kurser som kan behövas 
inför framtida studier 

I det andra övergripande uppdraget är att jobba med elever som har valt fel program eller att 
de helt enkelt inte trivs med programmet de har valt förklarar Lena. Lena försöker vara 
tillgänglig, när eleverna kommer så försöker hon i sin yrkesroll vidga perspektiv genom att 
ställa öppna frågor till eleverna. (Intervju Lena, 2016). 

Lena berättar att alla studie- och yrkesvägledare mer eller mindre arbetar tätt ihop med 
elevhälsoteamet. Hon är varje vecka på elevhälsomöte där de går igenom exempelvis klasser 
eller enskilda elever som har bekymmer med studierna. Hon betonar att hon inte är en kurator 
som jobbar med månde. När det blir ett problem med en enskild elev brukar Lena träffa 
eleven och försöka klargöra vad eleven behöver för att kunna bli färdig med sin utbildning. 
Det hon gör praktiskt är att kolla studieplanen för att kunna lösa på så sätt att det blir så bra 
som möjligt för eleven. Lena berättar att de jobbar ganska mycket i team med elevhälsan och 
det anser hon är bra. (Intervju Lena, 2016). 

Hur uppdraget specifikt ser ut mot ämnet avhopp är att de arbetar med problem området på 
olika sätt berättar Lena. När en elev funderar på att avbryta sina studier ser upptäckten av en 
sådan elev olika ut förklarar Lena. Det kan ske genom att eleven själv söker upp henne direkt, 
ibland kan det ske att elevens föräldrar eller elevens mentor signalerar att det inte går så bra 
för eleven i skolan. När väl eleven har fångats upp brukar hon som studie- och 
yrkesvägledare planera ett möte med eleven. Beroende på problematiken som har kommit 
fram, brukar hon ha samtal och möta eleven, och visa fall har hon med någon från elevhälsan, 
som till exempel en kurator. I det första mötet utgår genom att kartlägga vad orsaken till 
varför eleven funderar på avbryta sina studier (Intervju Lena, 2016). 

 

”Jag och elevhälsoteamet sitter och pratar och kolla upp lite grann, hur eleven trivs å vi 
märker att det inte går så bra. Sen får eleven berätta lite grann varför vill hoppa av. Är det så 
att det handlar om att de visar eller berättar att: jag har fundera att hoppa av. Jag trivs inte här 
eller det här blev fel program.” (Intervju Lena, 2016) 

Lena förklarar att de har en slags rutin eller olika strategier om det visar sig att grund orsaken 
är att eleven vill göra ett studieavbrott. Först och främst försöker hon ha samtal med eleven 
mer än bara en gång där man pratar om fördelar och nackdelar med att göra studieavbrott. 
Vill eleven fortfarande göra studieavbrott brukar hon införa avbrott förebyggande samtal. Det 
är ett samtal som flera olika aktörer är med i. Under 18 år försöker hon alltid ta med 
vårdnadshavare i samtalet. I mötet avbrott förebyggande samtal försöker det alltid finnas en 
representant från skolan som kan berätta hur det har gått och hur det har varit förklarar Lena. 

”På det avbrott förebyggande samtalet då samarbeta vi med ungkraft. Det är alltid en 
vägledare från ungkraft som är med och det är oftast en representant från arbetsförmedlingen 
med och oftast jag som studie- och yrkesvägledare. Vi sitter tillsammans med eleven och 
eleven får beskriva varför den känner så här. Ungkraft får förklara vad de kan erbjuda på 
Ungkraft. Att skulle du hoppa av så kan du vara inskriven hos oss och sen berättar de om 
verksamheten. Arbetsförmedlingen är oftast med för att förtydliga hur viktigt det är för en 
ungdomar att ha en gymnasieutbildning. Att det kan vara ganska svårt. Man kan vara 
inskriven hos dem som ung men utan gymnasieutbildning så kommer du att ha sämre 
förutsättningar på arbetsmarknaden” (Intervju Lena, 2016).  
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Problem med avhopp är frågan om när och hur det sker förklarar Lena. Det är ganska enkla 
problem att lösa när elever hoppar av i 1:an anser hon. Det beror oftast på att de har valt fel 
program och Lena förklarar att det är den vanligaste orsaken till att elever gör studieavbrott. 
De är lätt att lösa och oftast handlar det om specifika månader eller halvår innan de kan söka 
till det nya programmet berättar Lena. Enligt henne är det ett stort problem när eleverna väljer 
att sitta hemma. För att om de fastnar i en vana att vara hemma är det svårare att ta sig till 
skolan. Det kan lätt hamna i utanförskap och viss kriminalitet (Intervju Lena, 2016). 

Det finns både negativa och positiva konsekvenser med avhopp. De positiva konsekvenserna 
är dem elever som valt ett program av fel orsaker säger Lena. Dessa orsaker kan vara den 
sociala påverkan.  

Inga särskilda metoder och teorier används. När det är vägledningssamtal försöker hon vidga 
perspektiv, för att få upp saker till ytan, att få den egentliga grundorsaken till elevens 
funderingar.  

Styrdokumenten är inget Lena aktivt går in och kollar och funderar kring berättar hon. 
Karriärteorier är inget som hon tänker på speciellt ofta.  

Det hon vill förbättra med arbetet kring avhopp är för det första att informationen i 
grundskolan blir bättre, så att eleven har välgrundade val. Lena rekommenderar att det kanske 
kan vara bättre med öppet huset från gymnasiets sida. (Intervju Lena, 2016). 

 

Anneli  
Anneli är utbildad som studie- och yrkesvägledare. Hon har arbetat med det i snart 15 år. För 
tillfället arbetar hon på en gymnasieskola som Studie- och yrkesvägledare. På skolan finns 
det bara högskoleförberedande program och är en friskola. Programmen som finns är 
Naturvetarprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet.  

Annelis uppdrag är vägledning i gymnasieskolan. Hon ger ut information och har samtal med 
eleverna. Hon säger att det är endast samtal som hon har. I samtalet ger hon information om 
olika val eleven kan göra. Exempelvis vad de kan göra för individuella val men även 
information om olika högskoleutbildningar.  

Problematiken med avhopp anser Anneli att det inte finns något särskilt problem med att 
elever väljer att göra studieavbrott. Hon berättar att hon följer med elever som väljer att göra 
ett studieavbrott genom att följa dem till Ungdomstorget. Väljer eleverna praktik istället tar 
hon ansvar för eleven. 

”Inga problematik, jag följer de bara till ungdomstorget, först pratar man om varför och det 
brukar vara många olika själ, och det finns här i Umeå en verksamhet som har 
uppföljningsansvaret och de heter Ungdomstorget, eller om de har praktik då sköter jag det 
själv” (Intervju Anneli, 2016). 

Anneli berättar att det inte finns någon övergripande samarbetet kring avhopp i skolan. Hon 
är inte med i elevhälsoteam. Det finns ingen organiserad förhållningsätt kring ämnet förklarar 
Anneli. Tillvägagångsättet kan se olika ut fall till fall. Antigen får hon reda på det genom att 
eleven väljer själv gå och berätta om att hen vill göra ett studieavbrott eller att den 
programansvariga meddelar Anneli att eleven har sådana funderingar. Anneli brukar då ha ett 
samtal med eleven som vill göra ett studieavbrott för att ta reda på om vad som är orsaken till 
tankarna. Efter samtalet brukar hon meddela till rektorn att den specifika eleven vill göra ett 
studieavbrott. Hon är tydlig med att hon oftast brukar följa med eleven till nästa instans om 
eleven väljer att göra ett studieavbrott.  
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Anneli anser att den vanligaste orsaken till att elever gör avhopp är fel program val. Hon 
belyser att samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och annan personal på skolan borde 
förbättras för att eleverna ska få bättre förståelse kring sina tankar om framtiden, orsaken är 
att hon inte får gå ut på lektionerna och ha den pedagogiska biten. (Intervju Anneli, 2016) 

Anneli samarbetar med andra aktörer beroende på situationen eleven är i. Men det är två 
aktörer som är mer framhävande än andra. Om eleven väljer att göra ett studieavbrott är det 
oftast Ungdomstorget som kommer in. Väljer eleven praktik brukar hon då och då ta kontakt 
med elevens handledare.  

Anneli berättar att det finns konsekvenser på en samhällelig nivå med avhopp, konsekvensen 
kan bli ökade kostnader. På individ nivå kan det dock se annorlunda ut. Anneli ser det genom 
tidsaspekten att det kan ta längre tid än förväntat att bli klar med utbildningen. Men dock kan 
konsekvenserna se olika ut beroende på orsaken till avhoppet menar hon. Samtidigt 
analyserar hon och säger att allt inte behöver vara en negativ konsekvens.  

”Det kan ju få konsekvenser det kan bli en nystart det behöver inte vara negativt.  det kan ju 
bli mycket bättre Om man ska söka vidare utbildning där betygen som ska vara tillgrund blir 
det jätte jobbigt om man är på fel program” (Intervju Anneli, 2016) 

I år har utveckling gällande de som väljer att göra ett studieavbrott ökat antyder Anneli. Vad 
det beror på är främst få Studie- och yrkesvägledare och den vägleda tiden på grundskolan är 
för litet förklarar hon. Det påverkar förutsättningarna för eleverna. Sedan är det en annan 
anledning som handlar om betygen. Att de ser ut lite olika ut beroende på vilken skola eleven 
kommer från förklarar Anneli.  

”Sen är det ju betygsproblematik man sätter ju betyg på olika sätt på grundskolor på samma 
sätt ett E på en skola motsvarar kanske inte E på en annan skola och då kommer de med olika 
förutsättningar och det har vi sett ganska mycket i år.” (Intervju Anneli, 2016) 

Sedan pratas det om skillnaden mellan kommunalskola och en friskola. Anneli förklarar att 
det finns en viss skillnad. Exempelvis att när eleven skrivs ut brukar hon följa med eleven, 
medan i en kommunalskola berättar vägledarna bara för eleven var den ska gå säger Anneli.  

När hon jobbar med eleverna som har tankar på att göra ett studieavbrott brukar hon som ha 
ett vägledarsamtal. Där är fokusen mycket vid att vidga perspektiv. Anneli förklarar att hon 
brukar diskutera med eleven olika alternativ och informera vad som händer om eleven väljer 
att göra ett studieavbrott. Om de är under 18 år försöker hon alltid ta med föräldrarna.  

När det pratas om styrdokument och hur det hjälper henne i arbetet kring studie och 
yrkesvägledningen. Anneli nämner att styrdokumenten inte alls har varit till någon hjälp 
kring arbetet. Men att hon brukar följa något som kallar det för sunt förnuft. Hon förklarar att 
det viktigt att försöka lyssna på eleven. Anneli nämner att hon inte direkt använder sig av 
någon särskild karriärteori i sitt dagliga arbete. De hon använder sig av är omformuleringar 
och saker som lärde från grunden. Anneli gör inge handlingsplaner, det ansvaret har delegerat 
till program och kursansvariga berättar hon. Det hon skulle vilja förbättra är framförallt 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolan. (Intervju Anneli, 2016). 

Anneli och Lena har vissa riktlinjer som är lika att de båda har samtal med eleven, olikheten 
är främst vid deras samarbete inom skolan men även hur de jobbar med de andra aktörerna.  

Arbetsmetoder på Kommunala aktivitets ansvar 
Ungdomstorget 
I en av enheterna som ungdomarna kan hamna i är Ungdomstorget när de väljer att hoppa av 
gymnasiet. Där jobbar informanten Rickard. Ungdomstorget ingår i Kommunal ansvar (KA). 



 

13 
 

De hjälper ungdomar som är mellan 16 och 20 år som inte studerar för tillfället eller inte har 
någon gymnasieexamen. Rickard beskriver sitt arbete som att han är backupplanen, han gör 
en kartläggning av personen på det som inte funkar och sedan skickar vidare. Kortfattat 
innebär arbetet administrativt och ett operativt och ett samordningsprojekt 

Några som Ungdomstorget samarbetar med ganska flitigt är gymnasieskolorna i kommunen 
belyser Rickard. Om gymnasieskolorna väljer att skriva ut en eleverna får han reda på det 
direkt, därför blir det naturligt att samarbeta med skolorna. Första kontakten är oftast att 
Studie- och yrkesvägledaren hör av sig.  

Hans uppdrag som KA innebär att fokusen är att få tillbaka eleverna till studier.  

”Ja och det är bäst så för aktivitetsansvaret jag jobbar med, målgruppen 16-20 år är syftet att 
få de tillbaka till utbildning det är det som skolverket har fått uppdrag av staten det är det som 
vi ska jobba mot få ungdomar tillbaka till studier.” (Intervju Rickard, 2016).  

Hur arbetet går tillväga med ungdomar som hoppar av ser olika ut beroende på orsakerna till 
att ungdomen väljer att hoppa av berättar Rickard  

”Det är väldigt individuellt, vissa arbetar som med, så säga om en ungdom väljer att hoppa av 
och vill in i en speciell bransch kanske går fordons och vill fortsätta med praktik, fortsätta 
göra praktik, då kan vi ta över fanan och då kan de göra praktik och ha någon sidoplanering 
jag träffar dom och försöker göra någon långsiktig plan kanske skriva cv och lite så, det är 
helt beroende på vad man har med sig och vart man vill”. (Intervju Rickard, 2016) 

Rickard förklarar att han använder sig av olika metoder för att få kontakt med ungdomarna, 
dock oftast brukar han skicka SMS. Det är det som ger mest svar säger han. Men om 
ungdomen inte svarar, skicka han ett mail, svarar de inte då försöker han skicka brev och om 
de inte svarar på brevet antar han att de inte är intresserade i Ungdomstorget. Ibland brukar 
han ringa ungdomarna. De har en lista som han ringer varannan vecka om inte de svarar på 
den andra proceduren. Rickard berättar att han inte brukar gå och knacka dörr om inte 
ungdomen väljer att svara (Intervju Rickard, 2016). 

Det finns många olika anledningar varför ungdomar väljer att hoppa av förklarar Rickard. 
Han antyder dock att den största anledningen är den sociala biten.  

”Det vanligaste är nog mot den sociala sidan på så sätt att man vantrivs man har inte kommit 
in i grupperna, man känner sig inte sedd av lärarna, lite form utanförskap sen alla saker 
hänger ihop vissa känner ett utanförskap och vissa känner brist på motivation det är svårt för 
ungdomen” (Intervju Rickard, 2016) 

Det vanligaste professionen han träffar från skolan är framförallt Studie- och yrkesvägledare. 
Men det är inte bara skolanspersonal han träffar.  

”Studie och yrkesvägledare är nog den vanligaste jag träffar, ibland får vi in ärenden från 
BUP eller psykiatrin eller insteget med missbruk problematik, de har social hjälp men de 
behöver mig för sysselsättningen för ungdomar. det är så mycket kring ungdomar som 
lämnar gymnasiestudierna, i tidigt skedde så är det skolan, när de lämnar skolan kan det vara 
SOC, försäkringskassan, psykiatrin, arbetsförmedlingen då blir det jätte spretigt helt plötsligt 
då blir det jobbigt för ungdomarna då de är vana att allt finns på skolan. Min kontakt med alla 
blir väldigt spretig försöka knyta ihop allt för att hjälpa ungdomen.” (Intervju Rickard, 2016).  

Rickard förklarar när skolorna har identifiera en person som ligger i riskzonen att hoppa av 
brukar Studie- och yrkesvägledarna ta dit dessa elever till honom. Orsaken kan vara att 
eleven har börja halka efter säger Rickard. När eleverna kommer till ungdomstorget brukar 
han och en från arbetsförmedlingen vara med, de försöker berätta för ungdomen en 
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verklighetsbaserad bild på hur det ser ut på arbetsmarknaden. Dock påpekar Rickard att han 
inte vet när ett sådant samtal ska komma in i processen. För det kan bli ett nederlag för 
ungdomen menar han.   

Det är svårt att hitta jobb för ungdomarna säger Rickard. Oftast får dem praktik. Detta kräver 
en hel del resurser för att få ungdomarna ut på praktik eller arbete menar Rickard. Sedan är 
ungdomstorget bara ett år gammalt berättar Rickard. Vad som finns att förbättra inom 
uppföljningen menar Rickard att det finns väldigt många saker som behöver förbättras.  

”Alternativa studieformer hade varit en bra grej det skulle vara enklare att plugga på distans. 
Mitt uppdrag är att försöka få in ungdomar i skolan igen jag skulle gärna vilja att det fanns 
mer insatser att göra just det att hålla upp studie motivationen att ha speciellt forum dör man 
kan träffas och plugga och komma bort från skol miljön det är en av alla saker det är det som 
jag funderar mest på.” (Intervju Rickard, 2016).  

 

 Ungkraft 
I organisation finns det två informanten en informant heter Ulf och jobbar som vägledare och 
den andra informanten heter Sara och jobbar som aktivitet ansvarig.  

 

Ulf 

Ulf arbetar med Ungkraft som vägledare men inte som studie- och yrkesvägledare. Ungkraft 
är till för ungdomar som är mellan 16 och 20 år gammal.  

Ulf berättar att den första som händer är att skolan väljer att signalerar att de har en elev som 
vill göra ett studieavbrott. Skolan bokar in ett samtal med Ungkraft och arbetsförmedlingen. 
Samtal kallas för avbrottförberedande samtal. De som är med i samtalet är en vägledare, 
arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare och eleven. 

”Gymnasieskolan brukar ha ett förberedande samtal där en studie- och yrkesvägledare, 
arbetsförmedlare och en vägledare från oss som brukar vara med och berätta för ungdomen 
vad som händer om man väljer att hoppa av. Arbetsförmedlingen är med för att informera 
om vikten av gymnasiet utbildningen” (Intervju Ulf, 2016). 

Om inte ungdomen blir övertygad att stanna i skolan brukar eleven komma in i något som 
kallas för Slussen berättar Ulf. Där registreras ungdomen och skickas vidare till olika 
instanser. Om de hamnar i Ungkraft då blir de tilldelade en personlig vägledare berättar Ulf.  

”När vi träffar ungdomen så brukar vi erbjuda individuell vägledning. Där brukar vi ha ett 
kartläggande samtal som innebär att vi försöker nysta i vad som problemet ligger i. Bland 
annat kring vad som gör att de väljer att hoppa av. Det kan i början vara så att vi försöker 
träffas en gång i veckan och bara börja prata lite gran för att få en bra relation till eleven.” 
(Intervju Ulf, 2016). 

Gymnasieskolan får ungkraft en massa listor på ungdomarna. Listan handlar om enligt Ulf, 
de som inte går gymnasiet. Hur de jobbar med ungdomarna ser olika ut beroende på 
grundorsaken menar Ulf. Alla får en vägledare som är med i hela processen. Men ibland kan 
det vara enskilda samtal och det kan även vara grupp aktiviteter det beror på vad ungdomen 
själv föredrar. Studiebesök brukar också även förekomma berättar Ulf. I arbete ingår det att 
också försöka ta kontakt med ungdomar som inte är med i någon insatts i kommunen. Där 
brukar han följa en lista som även kommer från gymnasiet. De har viss rutin genom att de 
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ringer först, sedan försöker dem sicka brev och om de inte får svar gör dem ett hembesök 
berättar Ulf. (Intervju Ulf, 2016). 

Ulf förklarar att det finns många orsaker till att ungdomar gör studieavbrott. Man kan dela 
upp dem i tre olika grupper. Grupp ett handlar om de elever som har valt fel program, grupp 
två är social perspektivet och den tredje gruppen är de som inte känner motivation till skolan. 
Vilka metoder som Ulf använder sig av är lösningsfokusering. När han ska träffa en ungdom 
första gången föredrar han att träffa personen på en neutral plats. Sedan försöker han 
kartlägga ungdomens behov. Han brukar göra handlingsplaner för ungdomen. Denna 
handlingsplan brukar han återkomma till för att kunna se hur det går för ungdomen säger Ulf.   

De förbättring Ulf anser är att stödinsatsen ska komma in i ett tidigare skede. (Intervju Ulf, 
2016). 

 

Sara 
Sara arbetar som Socialpedagog i Ungkraft. Hennes ansvarsområde är att organiserar de 
aktiviteter som finns hos Ungkraft. Hon har bara arbetat i ungkraft i ett par månader.  

Organisationen Ungkraft håller på att förändra olika aktiviteter. Tidigare var det mer grupp 
aktiviteter än nu och orsaken är att ungdomarna inte kommer på grupp aktiviteterna berättar 
Sara. Dock är vissa aktiviteter fortfarande kvar som studiebesök och skriva cv som grupp 
aktiviteter. 

”Sen jag har börja har vi som omformat gruppverksamheten till å istället ha som små 
aktiviteter varje individ, varje ungdom får ju en vägledare, när de börjar hos oss. Som gör en 
kartläggning åh ja står för det mer individuella arbetet med ungdomarna. Vägledarna kan då 
boka in dom här ungdomarna på olika aktiviteter, som jag då håller i. Så kan det vara 
aktiviteter som riktar sig mer mot arbetsmarknaden. Det kan vara olika studiebesök. Det kan 
vara till hjälp att skriva sitt cv. Ja en massa olika saker. Men det är lite under uppbyggnad 
som det ser ut just nu.” (Intervju Sara, 2016) 

När de har blivit registrerade här brukar vägledaren ha några samtal med eleven sedan när de 
har bestämt säg att vara med i aktiviteterna som Sara ansvarar för brukar de göra en speciell 
rutin berättar Sara. 

”Först brukar vi träffas tillsammans Alltså med vägledare, att dom kanske kommer in på mitt 
kontor. För att det har vi märkt är att bokar ungdomarna bara in sig på någon aktivitet inte vet 
ungdomen vars dom ska eller vem jag är och min kollega är. Så är det lätt att man kanske 
undviker å komma alltså det är lättare om dom har fått ett ansikte vilka vi är först. Men sen 
då har vi bokat olika lokaler, Beroende på vilken aktivitet det handlar om eller så. Sen så 
möts vi upp här och så åker ja till exempel på studiebesök.” (Intervju Sara, 2016). 
Med studiebesöken har de en särskild förhållningsätt berättar Sara. Perspektivet handlar om 
att studiebesöket har kopplingar till kommunens behov. En gång i månaden brukar det ske. 
De studiebesöken kan vara på äldreboende, personlig assistent och inom andra 
arbetsområden som behovet är högt. Studiebesöken är till för att vidga ungdomarnas 
perspektiv. (Intervju Sara, 2016). 

Det Sara själv har märkt av när hon har prata med ungdomarna så är största anledningen 
varför de har valt att göra ett studieavbrott är på grund av trivsel i skolan. 

”Ja, alltså jag skulle säga att det är känslan av att inte passa in på något vis. Alltså att dom 
inte känner den här tillhörigheten riktigt” (Intervju Sara, 2016). 
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Problemet med att arbete med det här problemområdet menar Sara att det är ibland allt för 
långa rör mellan Skolan och dem. Det kan ofta ta längre tid och därför kan det vara en 
problematik att få tillbaka ungdomarna till skolan igen. Hon har tankar kring vad som skulle 
kunna förbättras kring arbetet med dessa ungdomar. Den handlar om att få en plats centralt 
där alla professioner kan samlas och fika med ungdomarna, det kan vara bra om man vill 
fånga upp ungdomar som hamnar utanför samhället. (Intervju Sara, 2016).  

 

Analys 
Vad säger skollagen? 
Enligt paragrafen 9 kap.29 i skollagen (SFS 2010:800) belyses att skolan behöver införa ett 
register till de elever som inte är sysselsatta med någon utbildning. Samt även elever som 
väljer hoppa av gymnasiet så behöver skolor inför ett register eller meddela kommunala 
aktivitetsansvaret. Ansvaret vi har tittat närmare på är hur de arbetar ungdomstorget och 
Ungkraft med samverkning med de två skolorna. 

Skollagen är tydlig med vart ansvaret bör ligga för ungdomar som är i åldern mellan 16 och 
20 år, och för tillfället inte har någon sysselsättning. Det finns tydliga problem med 
samverkan mellan skolan och de aktörer som har fått kommunal aktivitetsansvaret förklarar 
informanterna.  

I skollagen (SFS 2010:800) 29 paragraf kap 2 förklarar att hur studie- och yrkesvägledningen 
ska vara tillgänglig i skolan. Lagen har ingen direkt tydlighet. Den säger att elevernas behov 
av framtidaval ska tillgodoses. Det man kan se våra intervjuer och information vi har fått av 
informanterna är bristfällande i en av skolorna. Till exempel berättar Anneli att hon har svårt 
att komma in i på lektionerna och informera om framtiden (Intervju Anneli, 2016).  

Styrdokumenten för studie- och yrkesvägledare så kallade allmänna rådet (2013) förklarar 
informanterna att det inte hjälper de i deras arbete med elever, som väljer göra ett 
studieavbrott. Anneli förklarar att styrdokumenten inte hjälper henne i arbete elever som är 
riskzonen hoppa av programmet (Intervju Anneli, 2016). Lena förklarar på ett helt annat sätt 
hur hon tolkar styrdokumenten. Informanten förklarar att hon inte kollar aktivt på 
styrdokument när hon arbetar kring ämnet avhopp för elever. (Intervju Lena, 2016) 

 

Vilka anledningar som är vanligast att elever gör ett avhopp från gymnasiet 
Det finns många anledningar till varför elever väljer att hoppa av sina studier i gymnasiet där 
de största anledningarna är mobbning. brist på pedagogiskt stöd, vuxna som inte bryr sig, 
dåligt bemötande i skolan, långvarig frånvaro, mer praktik än teori, dålig skolmiljö, fel 
program, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hemförhållande som är destruktiva. Det 
som har kommit fram i intervjuerna är brist på pedagogiskt stöd, dåligt bemötande i skolan, 
långvarig frånvaro, dålig skolmiljö, fel program är det som har tagit upp mest intervjuerna, 
samt utanförskap. (tema unga i arbetslivet. 2013. S 6). 

Enligt informanten Lena så är den vanligaste orsaken till att elever väljer att göra ett avhopp 
från gymnasiet att eleverna har valt fel program, där antingen är för svårt och för högt tempo, 
och för lite pedagogiskt stöd hemifrån eller i skolan. Hon belyser även att vissa elever inte 
trivs i skolmiljön. Om avhopp händer i årskurs 1 så är det relativt enkelt att lösa enligt Lena. 
Det hon behöver göra då är att förklara för eleverna att de kanske måste vänta till hösten för 
att de ska kunna byta program. Händer det i årskurs 3 så kan det bli klurigare att lösa 
problemet då eleven måste söka om till årskurs 1. 
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Enligt informanten Anneli så är den vanligaste orsaken till att elever väljer att göra ett avhopp 
från gymnasiet är likadant som informanten Lena fel program val, Anneli betonar även 
problem på skolan med pedagogiskt stöd från personalen på skolan. Anneli belyser även att 
det är väldigt svårt för henne att komma ut och träffa eleverna då hon har fått 
förhållningsregler av rektorn att hon inte får gå ut i klassrummet för att ge information till 
elever och hon ser gärna ett större samarbete på skolan. (Intervju Anneli, 2016) 

Enligt Rickard som arbetar på Ungdomstroget med uppföljning för eleverna som väljer att 
göra ett avhopp från gymnasiet så ser det väldigt olika ut beroende på orsaker till att 
ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet. Det är väldigt individuellt förklarar Rickard, till 
exempel så förklarar han att ungdomar kanske går fordons och vill hoppa av men vill fortsätta 
göra praktik för att börja arbeta efter praktiken istället för att gå klart gymnasiet. Men han tror 
att den största anledningen är den sociala biten att man misstrivs på skolmiljön och inte blir 
sedd av lärarna och det leder till utanförskap och brist på motivation. (Intervju Rickard, 2016) 
Enligt Ulf finns det många orsaker till att ungdomar gör studieavbrott. Man kan dela upp dem 
i tre olika grupper. En Grupp handlar det om elever som har valt fel program, grupp två så 
handlar det om det sociala perspektivet och den tredje gruppen är de som inte känner 
motivation till skolan. (Intervju Ulf, 2016) 

Det Sara själv har märkt av när hon har prata med ungdomarna är den största anledningen 
varför de har valt att göra ett studieavbrott är på grund av de inte trivs i skolan eller känner 
någon tillhörighet med de andra på skolan inte blir sedda. (Intervju Sara, 2016). 

På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med avhopp inom gymnasieskolan? 
Enligt informanterna så ser det väldigt olika ut med arbetssätt, när studie- och yrkesvägledare 
arbetar med elever som riskerar bli avhoppare. Det skiljer sig även hur samarbetet ser ut med 
övrig personal på skolan. Enligt informanten Lena och informanten Anneli så finns det en 
stor skillnad på hur de samarbetar med elevhälsoteamet och det är där skillnaden är stor. 
Informanten Lena har ett nära samarbete med elevhälsoteamet där arbetar förbyggande och 
använder sig av hjälpen elevhälsan erbjuder. Informanten Anneli däremot har inget större 
samarbete med elevhälsan och arbetar väldigt enskilt och individuellt med eleverna. När Lena 
arbetar med elevhälsan så känner hon att det ger stöd och hjälp insatser som hjälper elever 
som vill göra ett studieavbrott. Ett exempel på arbetssätt med elevhälsan förklarar Lena det så 
här:  

”Jag och elevhälsoteamet sitter och pratar och kolla upp lite grann, hur eleven trivs å vi 
märker att det inte går så bra. Sen får eleven berätta lite grann varför vill hoppa av. Är det så 
att det handlar om att de visar eller berättar att: jag har fundera att hoppa av. Jag trivs inte här 
eller det här blev fel program.” (Intervju Lena, 2016). 

Enligt informanten Anneli så ser det annorlunda ut på hennes arbetsplats, det finns inget 
övergripande samarbete mellan henne och övrig personal kring ämnet studieavbrott. Anneli 
berättar till exempel att som studie- och yrkesvägledare på hennes skola inte har något 
elevhälsoteam eller liknande insatser för eleverna och istället sköter hon det själv. (Intervju 
Anneli, 2016).  
 
Arbetet ser väldigt lika ut kring arbetet med eleverna när de funderar på att göra ett avhopp 
från gymnasiet för båda informanterna. Den första kontakten med eleverna brukar vara två 
liknande händelse förlopp. Vanligtvis så brukar eleven komma direkt till studie- och 
yrkesvägledaren eller få information från annan personal. Informanten Anneli brukar få 
information av lärare som är programansvarig. Informanten Lena brukar få information om 
elever som är riskzonen av elevhälsan eller mentorerna. När båda informanterna har fått den 
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första kontakten med eleverna brukar de genomföra det första samtalet med eleven för att ta 
reda på orsaken till varför eleven funderar på att göra ett avhopp. De använder sig av olika 
metoder i det första samtalet. Om eleven väljer att göra ett avhopp så använder sig 
informanterna olika sätt för att hjälpa eleven. Till exempel Informanten Lena väljer att 
överlåta det till Ungkraft utan att hon följer med eleven till Ungkraft. Informanten Anneli 
väljer att följa med eleven till Ungdomstorget och är med i det första mötet för att lättare 
kunna göra övergång. Anneli berättar även att hon inte tror att fler brukar följa med till 
ungdomstorget det är något som hon gör för eleven ska hitta dit och verkligen gå dit och få 
tryggheten och få stöd av henne. (Intervju Lena, 2016). (Intervju Anneli, 2016). 

Vilka metoder identifierar studie- och yrkesvägledare för förbygga att elever inte 
väljer att slutföra sina gymnasiestudier? 
Metoder som informanterna använder när de identifierar och förbygger att elever väljer att göra 
ett avhopp, är att det inte använder sig av någon särskilda teorier eller riktlinjer. Informant Lena 
förklarar att hon försöker vara tillgänglig för eleverna när de behöver prata. Hon försöker 
utifrån sin yrkesroll som studie- och yrkesvägledare att hjälpa eleverna genom att vidga 
perspektiv och förklarar vad som händer om de väljer att göra ett avhopp från gymnasiet. Vilka 
konsekvenser det kan bli för eleverna där hon förklarar nackdelar och fördelar med att göra ett 
studieavbrott, vill eleven fortfarande göra ett studieavbrott så brukar hon införa avbrott 
förebyggande samtal med eleven, där hon kallar in olika aktörer samt att det alltid finns en 
representant från skolan som är med i samtalet, och om eleven är under 18 år så pratar hon 
alltid med föräldrarna också. (Intervju Lena, 2016). 

Enligt Informant Anneli så finns det inget övergripande arbete eller samarbete kring elever som 
väljer att göra studieavbrott. Hon är heller inte med i något elevhälsoteam. Enligt Anneli så 
finns det ingen organiserad förhållningsätt kring ämnet förklarar Anneli. Tillvägagångsättet ser 
annorlunda ut från fall till fall. Hon brukar få sin information om elever som funderar att göra 
ett studieavbrott genom att de kommer och pratar med henne eller genom programansvariga 
som meddelar Anneli om att eleven funderar på att göra ett studieavbrott. Anneli brukar då ha 
ett samtal med eleven som vill göra ett studieavbrott för att ta reda på mer om vad orsaken till 
varför eleven funderar på att göra ett studieavbrott. Efter samtalet så meddelar hon rektorn att 
eleven vill göra ett studieavbrott. Hon är även tydlig att hon alltid brukar bölja med eleven till 
nästa instans om eleven väljer att göra ett studieavbrott. (Intervju Anneli, 2016). 

Det båda studie- och yrkesvägledarna använder sig av när vi frågar om de utgår från några 
karriärteorier så säger de att inte utgår från någon särskild karriärteori. Men de har det i 
bakhuvudet. Det man kan se är att de ändå använder sig av karriärteorier men inte en specifik 
karriärteori. Det vi kan se är att de utgår mycket från konstruktivistisk teori där individen är 
fokus och man pratar om möjligheter och vidgar perspektiv och fokuserar på att skapa något 
nytt och meningsfyllt för individen. I konstruktivistisk teori pratar man även om de fem olika 
jagen för att få komma åt vad grundproblemet är för individen och försöker hjälpa individen 
att komma på nya lösningar så de kan komma vidare i livet. Ett tydligt exempel på det är att de 
alltid samarbetar med både Ungdomstorget och Ungkraft för uppföljning av elever. Det är 
viktigt inom konstruktivistisk teori att vidga perspektiv och komma på alternativa lösningar för 
individen och det handlar mer om skapa något nytt och meningsfyllt istället för att använda 
fastlagda metoder som vanlig skolform brukar innehålla. (Peavy, 1998, s.22: f) 

Rent hypotetiskt så använder båda informanterna sig av konstruktivistisk teori när de pratar 
med elever som funderar att göra ett studieavbrott. I konstruktivistisk teori så handlar det 
mycket om de fem olika jagen som är kompetens jaget där man pratar om arbete och 
utbildning, fritidsjaget som handlar om intressen, relationsjaget där man pratar om relationer 
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och familj, hälsojaget som handlar om hur man mår och hälsa och värderingsjaget som 
handlar om värderingar och världs vy. (Andergren, 2015, s.131) 
 
Tänker man utifrån karriärteorin Careership så ser man även där tendenser för hur de arbetar 
med elever, teorin handlar om karriärval. Det som är viktigt i arbetet med teorin är att den 
handlar om att kunna förstå personens tankar kring vad individen har för möjligheter och vad 
som gör att den inte kan nå dit personen vill. 
I Careership finns det tre olika dimensioner som är viktiga komplement till habitus 
(Beteende). I den första dimensionen som handlar om pragmatiska rationella. Det kan kort 
beskrivas att individen väljer rationellt. Det betyder att personen väljer genom att antingen att 
välja eller att avböja ett alternativ. Här använder sig båda informanterna sig av samtal med 
eleverna för att få en bättre förståelse för hur de tänker och vad de verkligen vill göra, samt att 
går de in på varför de vill göra ett studieavbrott och vad det kan vara för fördelar och 
nackdelar och hur eleven tänker kring sig själv och sina möjligheter, samt hur de känner kring 
valet om att göra ett studieavbrott. I teorin kallar Hodikson och Sparkes det för 
handlingshorisont. Handling horisont kan beskrivas att du påverkas av det individen redan har 
upplevt men även kring andras åsikter om olika saker som eleven har fått information och 
skapat det till egen förståelse. För båda informanterna Lena och Anneli så använder de sig av 
vidga perspektiv för att öka insikten och förståelsen för eleven själv ska inse vad som händer 
och vilka konsekvenser eleven kan få genom att inte gå klart sin utbildning på gymnasiet. I 
den andra dimensionen i teorin som handlar om interaktionen med andra aktörer använder sig 
båda informanterna sig av väldigt mycket även om de kanske inte kan sätta ord på det så 
handlar det om att ha kontakt med andra aktörer som till exempel föräldrar och i 
ungdomstorget och ungkraft för att hjälpa elever vidare efter studieavbrottet. I den tredje och 
sista dimensionen i teorin förklarar Hodkinson och Sparkes om hur olika brytpunkter i livet 
påverkar individen, en brytpunkter som kan vara strukturella, påtvingande och även frivilliga. 
Elever som väljer att göra ett studieavbrott handlar om frivillig brytpunkt och påtvingade då 
de ställs inför valet vad de ska göra istället för gå klart gymnasiet. (Lundahl, 2010, s. 25: f). 

På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med uppföljning av ungdomar som 
har valt att göra ett avhopp från gymnasiet? 
Arbetet med uppföljning är något som inte informanterna arbetar med på något särskilt sätt. I 
intervjuerna har det kommit fram att Studie- och yrkesvägledare inte har någon direkt 
anknytning till själva uppföljningen. När eleven skrivs ut från skolan lämnar studie- och 
yrkesvägledarna eleven till Ungdomstorget eller Ungkraft. Vid anknytningen av 
utskrivningen har de dock ett arbetssätt som ser olika ut. Den första skillnaden är tydlig mål 
och strukturer. Informanten Lena har tydligt mål och strukturer som är resultat baserad kring 
utskrivning. Lena försöker alltid boka in ett samtal med andra aktörer som 
arbetsförmedlingen och ungkraft. De här aktörerna är med för att eleven ska få reda vad som 
sker om eleven väljer att göra studieavbrott studierna, samtidigt kunna se om eleven väljer att 
göra ett studieavbrott, har någon sysselsättning efter åt. Tydliga mål som är resultatbaserade 
är inget som existerar i informantens Anneli arbetsplats. När en elev väljer att göra ett 
studieavbrott brukar hon följa med eleven till ungdomstorget. Där det pratas om varför eleven 
vill göra ett studieavbrott. Enligt henne så finns inget direkt tydliga mål kring hur mötet ska 
gå till. (Klefbom. 2012. S.8: f). 

Informant Anneli belyser att det inte är något större problem att eleven väljer att göra ett 
studieavbrott. Lena ser mer problematik kring att elever väljer att göra studieavbrott genom 
att belysa varför Arbetsförmedlingen och andra aktörer blir inbjudna.  
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”Arbetsförmedlingen är oftast med för att förtydliga hur viktigt det är för en ungdomar att ha 
en gymnasieutbildning. Att det kan vara ganska svårt. Man kan vara inskriven hos dem som 
ung men utan gymnasieutbildning så kommer du att ha sämre förutsättningar på 
arbetsmarknaden” (Intervju Lena, 2016).  

Det betyder att kvalitén av studie- och yrkesvägledningen påverkas genom att hur deras syn 
på uppföljning och förhållningsätt till hur själva utskrivningen ser ut.  

Informanten Lena ser att det är ett problem med studieavbrott trots det jobbar hon inte med 
uppföljningen. När de inte jobbar med uppföljningen kan de inte säkerställa att elevens behov 
av att få en ökad förståelse om sig själv och sina möjligheter. De här behovet kan dem inte 
tillgodose när eleven har skrivits ut på grund av att det inte ingår i deras arbetsuppgift idag. 
(Klefbom. 2012. S.8: f). 

När de överlämnar eleverna och inte gör någon uppföljning kan de inte veta om att eleven 
kommer tillbaka till studier. På grund av att det inte finns något arbete kring uppföljningen 
gör att de inte kan med sin kompetens som studie- och yrkesvägledare hjälpa att få tillbaka 
eleven i en utbildning.  Lena förklarar att om man inte har en utbildning så kan det leda till 
arbetslöshet och utanförskap. I rapporten GR Drop outs förklarar de samma sak att utbildning 
är en viktig faktor. Trots det så är det allt fler elever som väljer att hoppa av studierna. Om 
det är 110 000 elever som börjar skolan och att ungefär 12- 13 procent som inte får 
gymnasieexamen. Det handlar om ca 13 000 elever per år. (Modigh. 2012. s 6ff). 

Hur fungerar det med uppföljningen i det kommunala aktivitet ansvaret för elever 
som har gjort ett avhopp från gymnasiet? 
Det som händer för elever som väljer att göra studieavbrott i gymnasiet är väldigt individuellt 
men i det kommunala aktivitetsansvaret handlar det om att få tillbaka eleverna till studier, 
frågan är bara på vilket sätt. 

”Aktivitetsansvaret jag jobbar med, målgruppen 16-20 år är syftet att få de tillbaka till 
utbildning det är det som skolverket har fått uppdrag av staten det är det som vi ska jobba mot 
få ungdomar tillbaka till studier.” (Intervju Rickard, 2016). 

Hur arbetet går tillväga med ungdomar som hoppar av ser olika ut beroende på orsakerna till 
att ungdomen väljer att göra ett studieavbrott. Det kan se väldigt olika ut då det är väldigt 
individuellt varför en elev väljer att göra ett studieavbrott, till exempel så vill en del elever 
enligt informanten Rickard fortsätta med praktik som kanske leder till arbete. Då tar de över 
och hittar sidoplanering utöver praktik och Rickard på Ungdomstorget försöker alltid att träffa 
elever som gör ett studieavbrott och gör en långsiktig plan där eleven får lära sig skriva CV 
och liknande aktiviteter och enligt Rickard så handlar det om vart eleven vill. (Intervju 
Rickard, 2016) 

Rickard förklarar när skolorna har identifiera en person som ligger i riskzonen att hoppa av 
brukar Studie- och yrkesvägledarna ta med eller skicka elever till honom. Orsaken kan vara 
att eleven har börja halka efter förklarar Rickard. När eleverna kommer till ungdomstorget 
brukar han och en från arbetsförmedlingen vara med, De försöker berätta för ungdomen en 
verklighetsbaserad bild på hur det ser ut på arbetsmarknaden. Dock påpekar Rickard att han 
inte vet när ett sådant samtal ska komma in i processen. För det kan bli ett nederlag för 
ungdomen och eleven tappar motivation för att fortsätta.  Enligt Rickard så borde det finnas 
mer de kan göra för eleverna som väljer att göra ett studieavbrott, det Rickard har funderat på 
och vad som skulle kunna förbättras är alternativa skolformer där det ska vara enklare att 
plugga på distans och fler insatser för att hålla upp studie motivationen till exempel ha ett 
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forum där man träffas och studera för att komma bort från skolmiljön. (Intervju Rickard, 
2016).  

Enligt Ulf från Ungkraft är det första som händer är att skolan signalerar att de har en elev 
som vill göra ett studieavbrott. Skolan bokar in ett samtal med Ungkraft och 
arbetsförmedlingen och det första samtalet kallas för avbrottsförberedande samtal, de som 
brukar vara med i samtalet är en vägledare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare och 
eleven. 
 

Enligt Ulf så brukar de även erbjuda individuell vägledning under första samtalet. Då gör Ulf 
ett kartläggande samtal där vi försöker hitta grundproblemet för att ta reda på varför eleven 
väljer att göra studieavbrott, sen försöker jag träffa eleven en gång i veckan för samtala och 
bygga en relation till eleven. (Intervju Ulf, 2016). 

Enligt informanten Sara som arbetar på Ungkraft fast en annan avdelning än informanten Ulf 
så har de väldigt lika arbetssätt med eleverna som har valt att göra ett studieavbrott. Sara är 
mer inriktad på att göra studiebesök på skolorna som de har fått information att det finns en 
elev som vill göra ett studieavbrott. Sara förklarar även att hon har börjat ha aktiviteter för 
varje individ istället för gruppverksamhet som tidigare har varit fokus. Det kan då vara 
aktiviteter som är mer inriktade mot arbetsmarknaden, till exempel studiebesök på skolor och 
företag eller att hjälpa skriva CV. Hennes delar är under uppbyggnad just nu nämner hon. 
(Intervju Sara, 2016). 

Diskussion 
Diskussion handlar om vad som händer för elever som väljer att göra avhopp från gymnasiet 
och ungdomar som inte har slutfört en gymnasieutbildning. Vi kommer att gå djupare in på 
ämnet avhopp och metoder studie- och yrkesvägledare arbetar med för att jämföra med vad 
riktlinjer och skollagen säger.  
 
Utifrån resultat i arbetet är det tydligt att informanterna som är studie och yrkesvägledaren 
inte har några riktiga direktiv kring arbetet som studie- och yrkesvägledare och hur man ska 
arbeta kring avhopp, till exempel så finns det inte några nedskrivna riktlinjer kring arbetet 
med elever som vill hoppa av gymnasiet. En orsak det kan bero på är att rektorerna på skolan 
inte fått några direkta direktiv från skolverket eller regeringen för hur man ska hantera 
situationen med elever som väljer att göra ett avhopp från gymnasiet. Istället så läggs ansvaret 
på programansvariga och studie- och yrkesvägledaren. Nackdelen med att lägga över ansvaret 
blir att många studie- och yrkesvägledare inte får några riktlinjer på hur man bör arbeta med 
elever som vill och väljer att hoppa av från skolorna. Den största anledningen till att det inte 
finns några riktlinjer kring hur man ska arbeta med personer som väljer att hopp av är att det 
inte finns några lagar kring hur uppföljning ska fungera på skolor, det är även något vi har 
märkt när vi har gjort intervjuer och även letat runt efter fakta kring just frågan med 
uppföljning för elever som väljer att hoppa av gymnasiet. Det behövs göras nya styrdokument 
för studie- och yrkesvägledare som bättre förklarar hur man bör gå tillväga med elever som är 
i riskzonen för att de inte ska hoppa av gymnasiet. Enligt arbetssättet som informanterna 
använder sig av med elever som är riskzonen är samtal, många gånger blir det endast 1 samtal 
som handlar om att förklara konsekvenser och vidga perspektiven för eleven. Studie- och 
yrkesvägledare har inte tid många gånger att utföra flera samtal med eleven. Det behövs 
därför att skolpersonalen engagerar sig i området, lyssnar på eleven, prata om framtiden och 
försöka motivera eleven. Många gånger när elever kommer till studie- och yrkesvägledaren så 
har de redan bestämt sig för att hoppa av gymnasiet, det kan bli svårt att försöka hålla kvar 
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eleven på skolan, första stödet bör komma från elevens lärare som visar att de ser eleven, så 
eleven inte faller mellan stolarna. När vi pratade med Studie- och yrkesvägledarna om 
arbetsmetoden kring det första samtalet, så fick vi inte ut så mycket mer än att de försöker 
förklara konsekvenser och vidga perspektiv, de använde inte sig heller av någon speciell 
karriärteori. Det vi ändå har kunnat se är att de använder sig av karriärteorier fast de inte vet 
vilken karriärteori de utgår från i deras arbete. Tittar man närmare på karriärteorier så 
fungerar konstruktivistisk teori av Peavy väldigt bra när man arbetar med avhopp och även 
Careership från Hodkinson och Sparkes fungerar väldigt bra. Nackdelen med använda sig av 
karriärteorier är att det tar ofta mycket lång tid om man utgår från endast en karriärteori, det 
väldigt många steg man måste ta sig igenom för komma vidare i karriärteorier och därför 
väljer många studie- och yrkesvägledare bort att utgå från karriärteorier. I rapporten motverka 
studieavbrott förklaras det att bemötande med ungdomarna är väldigt vikt och att man 
behöver tro på elevens förmåga och behandla dem på ett unikt sätt och likvärdiga som 
möjligt. Det är något våra informanter belyser och försöker sträva efter.  En annan nackdel är 
även att ansvaret med uppföljning inte ligger hos studie- och yrkesvägledaren på skolorna, 
ansvaret dirigeras över till det kommunala aktivitet ansvaret hos kommunerna istället.  
 
Enligt våra intervju personer så finns det både positiva och negativa avhopp, det är något vi 
håller med om men vad det leder till för konsekvenser i framtiden för individen kan vara svårt 
att veta. Många hamnar i utanförskap och hamnar i kriminalitet, andra kommer aldrig in på 
arbetsmarknaden och får någon riktig karriär. Enligt prognoser så gör ca 8 till 13 % avbrott 
från sina gymnasiestudier. Det kan bli väldigt svårt att återgå och börja studera igen och hitta 
motivationen igen för ungdomar, många blir hemmasittare, andra börjar praktik och hoppas 
att det leder till arbete och en karriär, men det är väldigt svårt i dagens samhälle då det krävs 
många gånger alltid en gymnasieexamen. Det är något som alla våra informanter även håller 
med om och anser att det blir väldigt svårt för ungdomarna som hoppar av gymnasiet att stå 
på egna ben och kunna försörja sig själv. Enligt arbetsförmedlingens undersökning om 
ungdomar mellan 16 och 29 år inte varit inskrivna eller har haft någon kontakt med 
hemkommunen på 3 eller 4 år, och har istället fallit mellan stolarna.  
 
Det belyser vilken risk skolorna tar när de inte har bra riktlinjer eller att vägledarna inte har 
någon rutin kring hur de fångar upp elever som är i riskzonen. För att även om 
programansvariga och mentorer signalerar är det otydligt när egentligen första samtalet med 
eleven egentligen ska ske. I det kommunala aktivitet ansvaret för ungdomar mellan 16-20 år 
har förflyttas från kommunen till andra aktörer, i de vi har undersökt så är det Ungdomstorget 
och Ungkraft men ansvaret ligger fortfarande hos skolorna att meddela avhopp från skolorna. 
Nackdelen med att ansvaret dirigeras om är att det blir mer ungdomar som kan hamna i flera 
olika enheter. Det leder till en risk att de tillslut inte kommer tillbaka till studier anser vi. 
Enligt informanterna som arbetar med det kommunala aktivitet ansvaret så bör skolorna 
meddela när elever är i riskzonen för hoppa av gymnasiet. För att underlätta arbetet med att 
förbygga att elever väljer att hoppa av gymnasiet. Kommunala aktivitet ansvaret har även 
mest kontakt med studie- och yrkesvägledarna på skolorna vid övergångarna. Det finns 
många saker man har kunnat göra för att underlätta övergångarna och kanske lyckas få 
tillbaka eleverna till skolorna så att de väljer att gå klart en utbildning. Det är ett område som 
måste förbättras på hos både studie- och yrkesvägledare och hos dem som arbetar med 
kommunala aktivitet ansvaret. 
 
Slutsatserna är att vi ser att det finns många saker som behövs förbättras i arbetet med 
ungdomar som väljer att hoppa av gymnasiet. Först och främst så behövs det nya riktlinjer 
och lagar för hur man bör arbeta med frågan om elever som väljer att hoppa av, vi har inte 
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lyckas hitta varken några riktlinjer eller lagar som förklarar på ett bra sätt hur man bör arbeta 
kring avhopp, från varken skolverket eller regeringen. Det andra vi gärna hade sett 
förbättringar på är vilket ansvar kommunerna ska ha för ungdomar som inte har slutfört en 
gymnasieutbildning så ungdomar inte hamnar i utanförskap och inte får något arbete. Det 
behövs mer fortsatt forskning på statlig nivå för att komma underfund med problemet med 
avhoppare det är väldigt stort problem som behövs undersökas mer. Det vi rekommenderar är 
att det skrivs in i allmänna rådet för studie- och yrkesvägledare hur de ska arbeta med 
avhoppare och att kommunerna får klara riktlinjer och lagar som verkligen hjälper ungdomar 
på fötterna igen. 
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Bilaga 1  
Intervju frågor till studie- och yrkesvägledare 
Syftet med intervju är att få en förståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar med 
elever som har funderingar på att göra avbrott/avhopp från sina gymnasier studier och hur 
man arbetar kring elever med utskrivningar, uppföljning, pedagogisk verksamhet, vilket stöd 
finns för elever från skolan.  

 

1. Beskriv om hur ditt uppdrag ser ut på skolan? 

2. Vilken problematik ser du kring avhopp? 

3. Hur arbetar övrig personal kring avhopp? 

4. Finns det något samarbete med dessa aktörer? 

5. Vad tror du konsekvensen med avhopp kan leda till? 

6. Hur arbetar du med de som funderar/vill göra ett avhopp? Vilka metoder och 

arbetssätt använder du dig då? 

7. Anser du att styrdokumenten till hjälp kring problemet? 

8. När någon gör ett avhopp hur ser uppföljningen ut? 

9. Vilket stöd erbjuds till eleverna som ligger i riskzonen till ett avhopp? Vad anser du är 

största orsakerna till att elever väljer att göra ett avhopp 

10. Utgår du från karriärteorier i ditt arbete kring avhopp? 

11. Finns det något du skulle vilja se förbättring på arbetet kring avhopp i 
gymnasieskolan?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Bilaga 2 
Intervjufrågor till uppföljning 

Syftet med intervjun är att få förståelse för hur ni arbetar med ungdomar som väljer att göra 
ett avhopp från gymnasiet och hur man arbetar kring ungdomar med, uppföljning, stöd, 
aktiviteter och sysselsättning. 

1. Beskriva din yrkesroll, och dina uppdrag?  

2. Gymnasieskolorna i Umeå Kommun är det några ni samarbetar med? På vilket sätt? 

3. Hur arbetar ni med ungdomar som väljer att göra ett avhopp från sina gymnasiestudier? 

4. Vilket stöd erbjuder ni elever som väljer att göra ett avhopp från gymnasiet? 

5. Hur fungerar det när ni tar kontakt med elever som väljer att göra ett avhopp i gymnasiet? 

6. Vad ser du är de vanligaste problemen eleverna själva upplever med sin skolgång? 

 7. Vilka är de vanligaste orsakerna till att elever gör avhopp från gymnasiet? 

8.  Vilka professioner träffar du oftast när du har kontakt med gymnasieskolorna?  

9. Hur anser du man ska kunna identifiera på ett effektivare sätt elever som är i riskzonen att 

bli en avhoppare? 

10. Finns det något du skulle vilja förbättra med arbetet med ungdomar som hoppar av 

gymnasiet? 

11. kommunala aktivitetsansvaret hur fungerar det? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 3  
Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två student från Umeå universitet som håller på att skriva vår examenarbete som är en 
kvalitativ undersökning. Ämnet i vår studie kommer handla om avhopp inom 
gymnasieskolan. Informanter vi söker är dig som är Studie- och yrkesvägledare. Vi vill 
undersöka hur en studie och yrkesvägledare arbetar med avhopp. Vilka metoder, tillväga 
gångsätt och teorier som används för att kunna få en förståelse och insikt på hur arbetet går 
till med ungdomar som har tankar på att göra ett avbrott från sina gymnasiestudier.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas och analyseras konfidentiellt och enbart vi 
och vår handledargrupp kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Intervjuerna 
kommer att ljud inspelas med er tillåtelse. Materialet används enbart till denna studie och 
kommer endast användas till examensarbetet. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Vi ser 
framemot att träffa er personligen annars kan vi även erbjuda möjligheten till telefonintervju 
eller Skype. Vi uppskattar ert deltagande. 

Med vänliga hälsningar 

Jesper Lundmark 

Joakim Svensson 

 


